
Al JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ Nº X  DE BARCELONA 

 

PEP CAMP NOU, Procurador dels Tribunals, en nom i representació de la senyora JESSICA 

LIVELY ,segons consta acreditat en les actuacions de Procediment Ràpid número 033/2012, 

davant el Jutjat comparec i com a millor procedeixi en Dret, DIC: 

 

Que havent-se notificat en data XX de XXXX de 2012, Acte d'Incoació de XXXX de data XX de 

XXXX de 2012 en la qual s'acorda concedir a aquesta part un termini de deu dies per presentar 

l'escrit d'acusació, dins del termini per evacuar el tràmit conferit i en la representació que ostento 

interesso l'obertura del Judici Oral, corresponent la competència al Jutjat penal de Barcelona que 

per torn es designi, dirigint l'acusació contra el senyor ABDEL ALIM, asseient amb el caràcter de 

provisionals les següents 

 

CONCLUSIONS 

 

PRIMER.-  FETS.- 

El passat 25 d’abril de 2012 aproximadament a les 06:00 hores la meva representada senyora 

JESSICA LIVELY  es dirigia al seu apartament,  quan pràcticament accedia al mateix i ja amb les 

claus a la mà, quan el senyor ABDEL ALIM es va abalançar sobre  la  esquena de la meva 

representada  intentant robar-li la bossa que  portava penjada d'un braç d'un forta estirada . 

La senyora JESSICA LIVELY es va resistir de manera activa, i el senyor ABDEL ALIM  la va 

empènyer fortament llençant-la de forma violenta  contra el terra.  La meva representada  no va 

deixar anar la seva bossa i l’acusat va continuar intentant robar-li amb fortes estirades, mentre la 

senyora JESSICA LIVELY  es resistia. 

La meva representa va començar a cridar i en aquell moment van aparèixer dos policies que van 

detenir a l’acusat. 

Com a conseqüència de la caiguda al sòl la senyora JESSICA  LIVELY VA presentava hematomes 

en els dos genolls, però en aquell moment no va desitjar ser atesa en cap centre mèdic. 

Però que dies després de la denuncia va requerir una  primera assistència facultativa 

 

SEGONA.- QUALIFICACIÓ.- Els fets que han quedat descrits són constitutius dels següents 

delictes: 



• Un delicte de robatori amb violència previst en l'art. 237, 242 del Codi Penal.  

• Una falta de lesions del art. 617.1 del Codi Penal. 

 

TERCERA.- AUTORIA.- És responsable criminalment  en concepte d'autor de les infraccions 

l'acusat, ABDEL  ALIM, de conformitat amb el que es disposa en els articles 27 i 28 del Codi 

Penal. 

QUARTA.- CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES.- No concorren circumstàncies 

modificatives de la responsabilitat criminal. 

 

CINQUENA.- PENES.- Procedeix imposar a l'acusat les següents penes: 

A. la pena de 2 anys de presó referent al robatori amb violència 

B. la pena de dos mesos de multa d’una quota diària de sis euros per la falta de lesions; i que en cas 

d'impagament, el condemnat quedi subjecte a una responsabilitat personal subsidiària d'un dia de 

privació de llibertat per cada dues quotes diàries no satisfetes, tal com estableix l'art.53 C.P. 

 

SEXTA.- RESPONSABILITAT CIVIL i COSTES.- Aquesta acusació particular en base el 

article 116 CP sol·licita en concepte d'indemnització per a senyora JESSICA LIVELY  la quantitat 

de 120 Euros a raó de 30 Euros per cada un dels tres dies que va tardar per curar-se dels 

hematomes als genolls que li provocaven una lleugera limitació de mobilitat degut al dolor que li 

provocaven al caminar , a part els interessos legals que es calculessin en el seu moment, juntament 

amb l'expressa condemna en costes d'aquest procés amb inclusió de les de l'acusació particular, a 

l'acusat, en base al  article 123 CP. 

 

En virtut d'això, 

 

SUPLICO Al JUTJAT, que tenint per presentat aquest escrit, se serveixi admetre-ho, i a la seva 

vista, tenir per evacuat dintre del termini i en la forma escaient el tràmit conferit, es tinguin per 

formulades les anteriors conclusions provisionals, i donant al judici el tràmit processal 

corresponent, en el seu moment es dicti Sentència de conformitat amb les mateixes, amb les 

expressa condemna en costes corresponents a l'acusat. 

 

 



 

PRIMER ALTRESSÍ DIC: A tals efectes proposo els següents MITJANS DE PROVA 

- Amb caràcter previ a l'acte de Judici Oral s'adjunta com DOCUMENTO NÚMERO 1 informe 

del doctor XXXX. 

- Per a l'acte de Judici Oral. 

 

I.- INTERROGATORI DE L'ACUSAT. 

 

II.- TESTIFICAL: prèvia citació judicial de: 

- XXXX, amb domicili en XXXX. 

- *XXXX, amb domicili en XXXX. 

- *XXXX, amb domicili en XXXX 

 

III.- DOCUMENTAL: Per lectura de tot l'actuat. 

 

IV.- PERICIAL.- La senyora XXXX, mèdic forense, adscrita al Jutjat d'Instrucció nº X de 

Barcelona, que va realitzar en data XX de XXXX de 2012  l'informe mèdic-forense de sanitat de la 

meva patrocinada, perquè es ratifiqui en el citat informe. 

 

V.- Les altres proves que siguin admeses de les propostes per les altres parts, encara que es renunciï 

a la seva pràctica. 

 

És justícia que demano en Barcelona, a XX de XXXX de dos mil dotze. 

 

Signat:         

 

                Advocat                                                                  Procurador 

RICARD CARDONA VILELLA                                    PEP CAMP NOU 

 


