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INFORME FINAL PER AL JUDICI ORAL 

Amb l'avenia del Il·lustre Jutge 

Som l'última de les acusacions a prendre la paraula per informar i sol·licitar la condemna de 

l'acusat pels delictes que consten en el nostre escrit de qualificació provisional elevada al 

Jutjat. Motivació per la qual intentarem evitar reiterar el que ja ha manifestat pel Ministeri 

Fiscal que ens ha precedit en l'ús de la paraula. No obstant això, sí posarem l'accent en 

aquells aspectes referents a la qualificació jurídica d'aquesta part i en la qual basem les 

nostres pretensions. 

Hi ha una total i absoluta coincidència amb l'acusació mantinguda per la fiscalia. Pel que 

expressament en tots aquells aspectes coincidents ens adherim i fem nostre l'informe del 

Ministeri Fiscal. 

Començarem per abordar l'anàlisi del que constitueix l'actuació de l'acusat, els delictes que 

els són imputats per aquesta part, i les proves existents sobre els mateixos. 

La seva senyoria disposa d'una multitud de proves practicades en aquest acte de judici i 

amb totes les garanties , que van a ser eficaces per enervar el dret a la presumpció 

d'innocència que encara va agafar a l'acusat mitjançant el dictat de la sentència 

condemnatòria que reclama la meva representada. 

Procedint a realitzar la qualificació definitiva ,que en el nostre cas no és més que la 

ratificació de les conclusions provisionals, una vegada practicades les diligències de prova, 

conforme al que es disposa en l'art.732 i 793.6 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, sobre la 

base de les següents: 

1ª INTERROGATORI DE L'ACUSAT 

Respecte a la declaració del Sr. ABDEL ALIM respon en l'essencial a la versió que va 

mantenir des d'un primer moment i que no correspon en absolut amb la realitat. Ja que 

segons el mateix l'estava parlant amb la Sra. Lively i no abalançant-se sobre ella amb la 

finalitat de sostreure-li la bossa circumstancia que com s'ha quedat contemplada en aquest 

acte de judici i després de practicar els mitjans de proves ha queda desvirtuat per complet. 
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2ª TESTIFICAL 

-En base a la proba testifical manifestem que: 

La declaració de la meva representada la Sra. Jessica Lively ha estat ratificada en aquest acte 

de judici i que correspon íntegrament a l'exposat en el correlatiu provisional, havent quedat 

acreditat, que responen en l'essencial a una única versió dels fets esdevinguts. I que 

coincideix amb la declaració dels Mossos d´Esquadra que no solament van presenciar els 

fets sinó que van haver de reduir-ho ja que es trobava segons paraules textuals dels 

mateixos: “glopejant-la de forma agressiva”. Ella mateixa manifesta que a conseqüència 

dels cops va sofrir diversos hematomes en els genolls i les cames. 

-És per això que respecte a les declaracions dels Mossos d'Esquadra nºs 65 i 04; 

manifestem que els mateixos han reiterat la autoria del Sr. ABDEL ALIM en els fets que se 

li imputen ja que com reiterem els mateixos van veure com el mateix copejava a la Sra. 

Lively i com aquest tènia la bossa de la meva representada a la mà. 

A major abundància els mateixos van poder comprovar com realment tènia els hematomes 

referides. 

3ª DOCUMENTAL 

-  Amb la lectura en el present judici dels folis de l'atestat policial, de les declaracions 

policials dels Mossos d'Esquadra nºs 65 i 04, de les declaracions policials i judicials de la 

Sra. Jessica Lively, de les declaracions policials i judicials de l'acusat ABDEL ALIM, ha 

quedat acreditat com els testimonis han mantingut les seves versions veraces sobre els fets 

que van esdevenir i que no corresponen amb la incerta declaració sobre els mateixos del Sr. 

ABDEL ALIM. 

4ªQUALIFICACIÓ 

Que després de la prova practicada, i respecte a les significacions fetes en el correlatiu 

provisional: 

Mantenim que els fets relatats constitueixen: 
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A/ Un delicte de robatori amb violència en grau de temptativa previst i penat en els articles 

16, 62, 237, 242.1 del Codi Penal. 

 

B/ Una falta de lesions prevista i penada en l'article 617.1 del Codi Penal. 

5ª AUTORIA 

Que l'acusat Sr. ABDEL ALIM és autor, a tenor dels articles 27 i 28 del Codi Penal. 

6ª CIRCUMSTÀNCIES DEFINITIVES: 

Que no concorren circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal en l'acusat. 

7ª PENES: 

Procedeix imposar a l'acusat Sr. ABDEL ALIM les següents penes: 

Pel delicte A/ de robatori amb violència, la pena d'un any i sis mesos de presó i accessòria 

d'inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de la 

condemna. 

Per la mancada B/ de lesions, la pena de dos mesos de multa amb una quota diària de 

dotze euros amb la responsabilitat personal subsidiària d'un dia de privació de llibertat per 

cada dues quotes no satisfetes. 

8ª COSTES 

Aquesta acusació particular expressa que sol·licita la condemna en costes tal com estableix 

l'article 123 del Codi Penal. 

moltes gràcies. 

 

 

 

 


