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AL MIN ISTE RI FISCAL
Alfred Lacasa Tribó, director de Serveis Jurídics (decret de 5 de febrer de 2013), en
representació de l'Ajuntament de Barcelona, amb domicili a efectes de notificacions a la
Plaça Pi i Sunyer, 8-10 de Barcelona, compareix davant aquesta Fiscalia i
DIU
Que el passat dissabte 17 de gener de 2015, a les 22,30h va ser emès en el programa Sala
33, del Canal 33 de Televisió de Catalunya, el documental “La Ciutat Morta”.
Que aquest documental tracta exhaustivament diverses actuacions relatives als fets
succeïts el passat 4 de febrer de 2006 en el marc d’una actuació policial al carrer Sant
Pere Més Baix de Barcelona, amb un resultat fatídic per tothom conegut.
Els fets d’aquell dia han estat jutjats en diferents ocasions, concretament:
 Sumari 1/ 2006 del Jutjat d’Instrucció núm. 18, en el que es va personar
l’Ajuntament de Barcelona.
 Sentència de la Secció Vuitena de l’Audiència Provincial, de 15 de gener de 2008.
 Finalment es va dictar la Sentència del Tribunal Suprem de 12 de juny de 2009.
Aquesta Fiscalia en té coneixement tota vegada que va participar de l’assumpte com a
acusació.
El documental pot visionar-se a:
http:// www.ccma.cat/tv3/alacarta/ Sala-33/ Ciutat-morta/ video/5433631/
El documental en la seva part final, tracta de forma expressa un assumpte tant cabdal pel
judici com és l’autoria material de qui va realitzar la acció humana que va portar a un
perjudici tant greu com una lesió irreversible a un agent de la Guàrdia Urbana (el
llançament d’un objecte que va impactar a l’agent), posant de manifest que qui apareix al

documental citat podria conèixer la identitat presumptament de qui va ser el dit autor
material (o que tindria dades al respecte).
A més, en diferents moments s’exposen diferents declaracions i un relat que qüestiona la
totalitat d’uns fets, ja jutjats, i que pretén una descripció diferent del que en resulta
provat a les diferents sentències.
Aquest fet notori des de dissabte no havia estat conegut directament pel qui subscriu.
En la línia mantinguda en altres assumptes per aquesta corporació i en aplicació del
principi d’objectivitat de l’article 103 de la Llei 30/ 1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i
l’obligació d’aquest Ajuntament de col·laborar amb la justícia, que dimana de l’article 17
de la Llei Orgànica del Poder Judicial,
SOL -L ICITO
PRIME R.- Posar en coneixement de la Fiscalia de Barcelona aquests fets, a fi efecte que
adopti les iniciatives més apropiades en Dret per esclarir aquests fets nous, i a la vista
dels mateixos en faci la valoració jurídica adient amb les corresponents accions que
consideri en defensa de la legalitat, tota vegada que el documental apunta entre altres, a
una autoria concreta i diferent a la que fins la data coneixia l’Ajuntament de Barcelona.
SE GON .- En cas d’obrir-se diligències, posar de manifest l’interès municipal
Barcelona a 19 de gener de 2015
El Director dels Serveis Jurídics

