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A la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, 
Participació i Seguretat i Prevenció 

  

Josep Garganté i Closa, en la seva qualitat de regidor del grup municipal de la 
CUP Capgirem Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i 
representació, manifesta: 

El passat 19 d’abril a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 
Participació, Seguretat i Prevenció es va tractar a proposició d’ERC el cas de la 
filtració d’una imatge de caràcter sexual d’una agent de la Guàrdia Urbana per 
part suposadament d’un superior seu fa aproximadament 8 anys.  

Aquest cas està actualment judicialitzat i s’ha suspès en quatre ocasions, amb la 
última data del judici, a dia d’avui, pel 26 d’octubre. 

S’ha de recordar que el passat 28 d’abril quan aquest judici s’havia de realitzar 
l’acusat va assistir acompanyat d’una vintena de membres del cos de la Guàrdia 
Urbana i el Cap de la Divisió de Seguretat i Investigació, Ricard Salas, va anar a 
declarar com a testimoni per a defensar la trajectòria professional de l’acusat. 
Aquest testimoni no va ser acceptat per la jutgessa.  

Així mateix la parella de la denunciant que l’acompanyava en el judici, tot 
indica, ha aparegut assassinat dintre del maleter del seu cotxe calcinat al Pantà 
de Foix el passat dijous 4 de maig. Fet aquest que ha significat la última 
suspensió del judici. 

En aquella Comissió del 19 d’abril, el comissionat de Seguretat, Amadeu 
Recasens, va indicar que si la sentència era condemnatòria pel sotsinspector 
com a govern “no ens tremolarà la mà”.  

En la mateixa intervenció també va afirmar: “pel que fa a la via administrava 
tècnicament estem parlant d’uns anys que es remunten, d’uns fets que es 
remunten al 2008, i vull recordar, ja que som tots som tan garantistes i jo el 
primer, però jo ho sóc en serio, que les normes sancionadores marquen normes 
de prescripció i, per tant, no podem anar més enllà dels límits de prescripció”.   

Per tot això, presentem la següent  



Pregunta 

Sol·licitem conèixer quines conseqüències laborals significaran l’expressió que 
el Comissionat de seguretat, Amadeu Recasens, “no ens tremolarà la mà” va 
utilitzar a la Comissió de Presidència del passat 19 d’abril si hi ha una sentència 
condemnatòria contra els sotsinspector de la Guàrdia Urbana per haver 
suplantat la identitat d’una agent del mateix cos i haver enviat imatges de 
caràcter sexual d’aquesta persona.  

Josep Garganté i Closa 



A 9 de maig de 2017, Barcelona (Països Catalans)


