
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA CIVIL I PENAL

Procediment de Jurat núm. 1/2013

Diligències Prèvies  núm. 3/2013

Causa Penal  núm. 5/2013

INTERLOCUTÒRIA  núm. 76/2014

DEL MAGISTRAT INSTRUCTOR  Il·lm. Sr.  Enric Anglada i Fors

Barcelona, 18 de juliol de 2014

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.- Aquestes  actuacions  s’iniciaren  en  virtut  de  la  inhibició 

rebuda en data 25 de febrer de 2013, mitjançant exposició raonada, 

del Jutjat d’Instrucció núm. 9 de Barcelona, en el que es seguien les 

Diligències Prèvies núm. 2028/11-A, per la comissió d’un presumpte 

delicte de tràfic d’influències, contra el senyor Oriol Pujol Ferrusola i 

altres persones.
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SEGON.- Per Interlocutòria de data 19 de març de 2013 aquesta Sala 

va declarar la seva competència, es va incoar el procediment com a 

Diligències Prèvies núm. 3/2013 i es va anomenar Instructor de la 

causa, a qui varen passar les actuacions per a resolució. 

TERCER.- Per interlocutòria de data 3 de juliol de 2013 es va incoar 

el procediment de jurat núm 1/2013, de conformitat a l’article 25 de 

la LOTJ.

QUART.- Per  interlocutòria  de  data  19  de  març  de  2014  es  va 

ampliar la imputació, d’acord a l’establert a l’article 28 de la LOTJ, per 

un presumpte delicte de suborn.

CINQUÉ.-  En la fase actual  d’instrucció  d’aquest  procediment ha 

esdevingut la circumstància sobrevinguda del cessament de l’aforat 

sr. Oriol Pujol Ferrusola com a Diputat del Parlament de Catalunya, 

acreditat mitjançant l’aportació del document justificatiu de la seva 

renuncia a l’acta de Diputat.

SISÉ.-  Per provisió de data 17 de juliol de 2014 es decideix donar 

trasllat al Ministeri Fiscal, als efectes de que informi sobre la possible 

incompetència  objectiva  d’aquesta  Sala  Civil  i  Penal  del  Tribunal 

Superior  de Justícia  de Catalunya,  tràmit  que ha complert  amb la 

presentació de l’escrit anterior del mateix dia 17.
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RAONAMENTS JURÍDICS

PRIMER.-  Tot i que l’aplicació de l’article 14 de la LECr és correcte 

quan en el  seu paràgraf  primer estableix  l’exclusió pel  cas que la 

competència  d’algun  Jutge  o  Tribunal  vingui  legalment 

predeterminada,  la  seva  concreta  definició  s’haurà  de  buscar  a 

l’article 73, 3, a) de la LOPJ i  als  articles 57,2 i  95,1 de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya, que assignen a la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justícia el coneixement de la instrucció i decisió de les 

causes penals seguides contra aforats per delictes o faltes comesos 

en l’exercici del seu càrrec.

SEGON.- A l’esmentada determinació especial de la competència de 

caràcter funcional s’haurà de sumar el criteri competencial per raó del 

càrrec  que  marca  el  mateix  precepte  orgànic,  quan  delimita  la 

competència de cada òrgan judicial  en funció a la que exerceix la 

seva jurisdicció. 

En aquest sentit, atès que una de les persones objecte de la present 

querella  –  sr.  Oriol  Pujol  Ferrusola  –  en  el  moment  de  la  seva 

interposició ostentava la condició d’aforat pel fet de ser diputat del 

Parlament de Catalunya,  i  que en l’actualitat  ha cessat  en el  citat 

càrrec,  es  dona  la  circumstància  de  pèrdua  sobrevinguda  del  fur 

especial per raó de la seva renúncia com a parlamentari.

Això comporta la desaparició dels privilegis especials inherents al seu 

càrrec,  donat  que  els  mateixos  regeixen  únicament  durant  el  seu 

l’exercici  i  no quan aquell  queda privat de la seva raó de ser,  per 

haver perdut el dit denunciat la seva condició de diputat i, per tant, 
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d’aforat, ja que el contrari implicaria un privilegi de caire estrictament 

personal.

Tot el que s’acaba d’exposar, motiva que aquest Instructor hagi de 

declarar la seva falta de competència per a continuar coneixent de la 

present causa i hagi de trametre les actuacions al Jutjat d’Instrucció 

núm. 9 de Barcelona, el que com a coneixedor previ de les mateixes, 

haurà  de  prosseguir  amb  la  instrucció  sobre  els  fets  objecte 

d’investigació,  donant  validesa  de tot  l’actuat  fins  a  la  data  de  la 

present resolució.

En virtut dels articles citats i  altres de pertinent aplicació,

PART DISPOSITIVA

El Magistrat Instructor del present procediment de jurat, DECIDEIX:

DECLARAR  la  incompetència  sobrevinguda  d’aquesta  Sala  Civil  i 

Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel coneixement 

de la querella presentada contra el sr. Oriol Pujol Ferrusola i altres, de 

la que es coneixia per la seva condició de diputat del Parlament de 

Catalunya,  la  qual  ostentava  en  el  moment  en  que  es  va  rebre 

aquesta  causa,  però  no  a  l’actualitat,  a  l’haver  renunciat 

expressament  a  la  mateixa,  segons  certificació  de  la  Secretaria 

General del dit Parlament de Catalunya.

En conseqüència i amb validesa de tot l’actuat fins a la data de la 

present resolució, s’acorda trametre les presents actuacions al  Jutjat 

d’Instrucció núm. 9 de Barcelona, junt amb testimoniatge d’aquesta 

interlocutòria, una vegada la mateixa sigui ferma, prèvia nota en el 

llibre de registre corresponent.
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Notifiqueu  aquesta  resolució  al  Ministeri  Fiscal  i  a  les  parts 

personades, a les que es farà saber que contra la mateixa es podrà 

interposar recurs de reforma en el termini de tres dies a comptar des 

del següent al de la seva notificació.

Així ho mana i ho signa l’Il·lm. Sr. Enric Anglada i Fors, Magistrat 

Instructor  de  la  Sala  Penal  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de 

Catalunya. En dono fe.
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