AL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ DE BARCELONA
QUE PER TORN CORRESPONGUI
D. MONTSERRAT MONTAL GIBERT, Procuradora dels Tribunals, i en
particular en nom i representació de l’OBSERVATORI DESC, constituït en
data ….., amb domicili ……, de la qual es procedirà a la seva oportuna
acreditació mitjançant la corresponent còpia de poder amb clàusula especial
per a sostenir l’acusació en el present procediment; i sota la direcció
Lletrada de Solange Hilbert Perez amb número de col·legiada ICAB
35580 i Núria Monfort Soria amb número de col·legiada ICAB 25041,
amb domicili a efecte de notificacions a IACTA Sociojurídica SCCLP, carrer
Bailèn número 5, local, 08010 de Barcelona, davant el Jutjat d’Instrucció
que per torn correspongui, comparec i com millor en Dret procedeixi
DIC:
Primera.-Que els motius d’aquesta personació es basen en:
1. L'Observatori DESC és una plataforma d'entitats i persones creada el
1998 amb l'objectiu de mostrar que tant els drets civils i polítics- dret a la
llibertat d'expressió, a la vida, al vot, etc- com els drets econòmics, socials,
culturals i ambientals - dret a l'habitatge, al treball, a l'educació, a la salut,
a l'alimentació - són drets fonamentals de totes les persones.
2. Un dels seus àmbits d’actuació i incidència, és el dret a l’habitatge. Cada
cop són més les persones que pateixen greus dificultats per accedir a un
habitatge digne. Tant al Nord com al Sud, la conversió de l'habitatge en un
bé d'inversió ha significat l'augment de l'especulació immobiliària i, per
tant, dels preus, però també de fenòmens com l'assetjament immobiliari,
els desnonaments massius, o el sobre endeutament de les famílies.
Davant d'aquesta situació l'Observatori DESC treballa en xarxa amb
col·lectius i moviments socials per defensar el dret a l'habitatge i a la ciutat
com a autèntics drets fonamentals.
3. Per dur a terme els seus objectius, l’Observatori DESC té entre les seves
actuacions i estratègies, la interposició i/o acompanyament en litigis
estratègics, que mitjançant la judicialització d'un cas emblemàtic de
vulneració de drets humans, acciona amb l'objectiu d'avançar en la
implementació de solucions tant per a les persones directament afectades
com per a la resta de col·lectius en situació de vulnerabilitat que viuen una
situació similar.
Segona.- L’objecte de la present querella constitueix un cas clar
d'assetjament immobiliari que s’està generalitzant, no tant sols a la ciutat
de Barcelona, sinó a d’altres localitats de Catalunya; normalitzant

actuacions delictives com a mitjà de resoldre problemàtiques socials i que,
en l’àmbit jurídic, preveuen les corresponents accions civils.
Tercera.- Així doncs, mitjançant el present escrit vinc, en la representació
que ostento, a interposar QUERELLA CRIMINAL, de conformitat amb
l’establert a l’article 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal i en l’exercici
de l’ACUSACIÓ POPULAR, a l’empara de l’establert a l’article 125 de la
Constitució espanyola, i en els articles 101 i 277 de la Llei d’Enjudiciament
Criminal, per la probable i possible comissió dels delictes següents:
1. Delicte de violació de domicili, tipificat a l’article 202.2 del Codi Penal;
2. Delicte continuat de coaccions, tipificat a l’article 172.1 del Codi
Penal. 3.- Delicte continuat d’amenaces, de l’article 169.1 del Codi Penal.
4.-Delicte d’organització criminal, previst a l’article 570 bis del Codi Penal.
I.- NOM I DOMICILI DELS QUERELLANTS:
Observatori DESC, cif... , i domicili al Carrer Casp, 43 baixos de Barcelona
II. DADES DELS QUERELLATS: Les persones contra les que es dirigeix
l’acció penal i civil són les següents:
1.- Alon Yunger, confundador i director de NORVET PROPIERTY, amb
denominació social NORVET NEGOTIAL S.L. CIF: B66163221, referint com a
domicili per a citacions la seu social de l’empresa situada a Rbla. Catalunya,
78 3º 2º A (CP: 08007) Barcelona.
El Sr. Alon Yunger, és el responsable, com a director de l’empresa
propietària de l’edifici situat al Carrer Josep Torres, 20 de Barcelona; de la
contractació dels serveis de l’empresa “Desokupa.com”.
2.- Daniel Esteve Martínez, membre i gerent de l’empresa
“Desokupa.com”, desconeixent altres dades personals, administrador únic
de la societat “LA ISLA FIGHTING CHAMPIONSHIP SL”, amb direcció social i
a efecte de citacions al Carrer Provença nº 154 PTA de Barcelona, i número
de telèfon: 669 67 52 50.
3.- Ernesto Navas Palacin, membre de l’empresa “Desokupa.com”,
constant com a últim domicili conegut al Carrer Jaume Balmes, 15 21on,
Torelló (BCN), però podent-se establir com a domicili de notificacions
l’adreça social de l’empresa, situat al Carrer Provença nº 154 PTA de
Barcelona.
4.- Zhivko Ivanov, membre de l’empresa “Desokupa.com”, desconeixent
altres dades personals, i podent-se fixar com a domicili de notificacions la

direcció social de l’empresa, situat al Carrer Provença nº 154 PTA de
Barcelona.
5.- Empresa “Desokupa.com”, amb domicili a efectes de notificacions al
Carrer Provença 154 PTA de Barcelona i amb les dades de contacte
següents: telèfon 669675250; i mail: info@desokupa.com.
La resta de persones que, arrel de la investigació que de la present
querella es derivi, resultin responsables dels delictes denunciats.
III.- COMPETÈNCIA JUDICIAL: La present querella s’interposa davant el
Jutjat d’Instrucció de Barcelona, que per torn de repartiment correspongui,
ja que els fets que constitueixen l’objecte del procediment penal, s’han
realitzat en el terme municipal de Barcelona, pel que resulta atribuïda la
competència territorial als Jutjats d’Instrucció d’aquest partit Judicial, de
conformitat amb l’establert a l’article 14.2 de la LECrim.
IV. RELACIÓ CIRCUMSTANCIADA DELS FETS
L’edifici de Carrer Josep Torres 20, catalogat com a patrimoni arquitectònic,
i obra de l’arquitecte Joan Baptista Pons i Trabal a finals del s. XIX, es
trobava en estat de desocupació i abandonament total d’ençà el 2005, en
que es buidà el local, i des de molts anys abans la resta de l’edifici.
Aproximadament al juliol de l’any 2015, l’edifici fou ocupat per diverses
persones que hi van establir el seu domicili. En el moment dels fets
denunciats, a l’edifici hi residien, a la planta baixa i al primer pis
respectivament, el Sr. Daniel Serrano i el Sr. Boris Muñoz; així com d’altres
persones que n’eren usuàries puntuals dels espais.
Durant tot aquest temps, a cap dels diversos moradors de l’edifici, no els hi
ha estat obert cap procediment civil, ni va prosperar denúncia penal; duent
una convivència tranquil·la i col·laborativa amb els veïns de la zona.
Al llarg dels mesos de setembre, novembre i desembre de 2015, tant els
moradors de l’habitatge, com d’altres veïns, van poder observar com
diverses persones, amb aspecte molt musculat i intimidatori, feien
vigilància de l’edifici.
Concretament el 24 de novembre de 2015, es va rebre la visita a
l’habitatge de dos homes musculats, que deien venir de part de la propietat
per arribar a un acord. En cap moment van acreditar la referida condició, ni
van dir els seus noms ni els de la propietat, malgrat el requeriment del Sr.
Daniel Serrano. Els homes els hi ofereixen diners o un altre lloc per anar a

viure, o bé un lloguer social; demanantlos quantes persones hi vivien, i
què demanarien per marxar.
Davant l’aspecte intimidatori d’aquelles persones, i la manca d’acreditació
respecte de la seva actuació en nom del propietari, es neguen a qualsevol
tipus de negociació. Els homes afirmen que tornaran el proper dimarts, que
ells parlin de la negociació, i que portaran documentació acreditativa de la
propietat. Veure prova audivisual 3.1.A.
El día 1 o 2 de desembre, cap a les 16 hores, el Sr. Boris Muñoz va veure
tres homes fent crits mirant cap a l’edifici. Cap d’ells baixava dels 90kg. Un
d’ells, al mig del carrer, era alt, duia un polo i tenia el cabell engominat.
L’altre, que picava amb els punys a la porta i a la persiana, era calb i amb
perilla llarga. El tercer, que cridava des de la vorera, devia pesar uns 110kg i
no deixava de fumar. Quan els hi van preguntar què passava, li diuen que són
de la propietat, i que han vingut a parlar amb els okupes que hi ha, però que
sembla que no hi són. El Sr. Boris Muñoz, espantat per l’aspecte d’aquelles
persones, i per tal de fer temps i demanar ajuda, van dir que allò és molt gran
i no deuen sentir. Avisa a amics amb el telèfon, i en poc temps s’hi acosten
una quinzena de persones, entre elles la Sra. Maria Llop. Quan arriba la gent
comencen a canviar la seva actitud. L’home engominat comença a dir que
s’han aprovat les obres i que han de començar demà mateix. Quan el Sr.
Muñoz se’ls hi acosta, els hi mostren uns papers d’un alçat de façana, sense
cotes ni mesures ni noms. I un altre paper que diuen que és de la propietat
però que no els deixa veure de cap manera.

Truquen a la policia i a la Guàrdia Urbana per tal que els aturin, i
denunciar-ne les coaccions, però no els fan cas i no hi van. Els tres homes
no volien ni trucar a la policia ni marxar. Fan veure que truquen i criden a
més gent, i van dient que volen negociar un lloguer social. A les 19 hores,
davant la continua presència de gent a la zona, acaben marxant.
Novament, el 9 de desembre a la tarda, dos usuaris de l’espai surten a
buscar aigua i, en tornar, veuen un cotxe blanc aparcat que els resulta
sospitós, pel que entren ràpidament a casa. Tres homes surten corrents del
vehicle, i amb actitud irònica, els criden que només venen a parlar, que no
s’espantin. En Sr. Daniel Serrano surt pel balcó i els tres homes diuen que
els hi ofereixen un lloguer social. El Sr. Serrano els respon que caldria que
acreditéssin que efectivament venen de part de la propietat, i parlar amb
totes les persones que hi viuen.
Es tractava de tres homes corpulents, un d’ells autoanomenat Toni, un
altre ja present a la visita del 24 de novembre, i un tercer que era la
primera vegada que els inquilins veien. Amenacen dient que entraran a
l’habitatge per a que la gent surti, que obriran la persiana i la porta per
entrar. El senyor que diu anomenarse “Toni”, amenaça dient que hi haurà
“jaleo”, i comença a empényer i donar puntades de peu a la porta.
Ofereixen un altre bloc on poden anar a viure. Diuen que l’edifici és d’un
propietari pobre i no d’un banc.

Posteriorment en “Toni” truca per telèfon, i al cap de breus instants
apareixen dos homes llatinoamericans. Comencen a planejar tots plegats i
en veu alta  clarament per tal d’atemorirlos , la forma d’escalar al balcó
per entrar dins l’edifici.
En “Toni” no deixa d’amenaçar a les persones que estan dins dient que ja
se’ls hi ha acabat la paciència, que ja no estan de bones, i amb expressions
com: “vosotros lo habéis querido y habrán consecuencias”,
“cualquier dia entro y os rompo las piernas”.
No deixen d’intercanviar converses i trucades telefòniques, fins que al cap
de dues o tres hores marxen. En marxar, els inquilins veuen com
s’amaguen a la cantonada mirant si surt algú. Quan veuen més persones al
balcó marxen definitivament. Veure prova audivisual 3.1.B.
La darrera visita es va rebre el dia 14 d’abril de 2016. Un veí de la zona
veu, des del seu habitatge, com a l’habitatge situat al carrer Josep Torres
20, es troben diversos homes físicament molt corpulents, i amb un aspecte
sospitós. No eren els moradors de l’habitatge, i estaven manipulant la
porta. Veient aquests fets i coneixent als moradors de l’edifici, un veí alerta
a una altra veïna anomenada Maria, que truca al Sr. Daniel Serrano per tal
que hi vagi immediatament.
En Daniel Serrano, que havia sortit al matí de l’edifici, hi acut ràpidament i,
com l’havien alertat, es troba l’edifici custodiat per uns cinc homes de gran
envergadura i molt musculats que n’impedien el pas. La persiana de la
planta baixa es trobava desenganxada de les seves vies, i la porta principal
oberta mitjançant un forat d’un 20 cm de diàmetre on es trobava el pany.
En apropar-se el Sr. Daniel Serrano, el que semblava el seu cap - i que
posteriorment fou identificat com a Daniel Esteve - va dirigir-se a ell,
preguntant-li si hi residia. Quan el Sr. Serrano va respondre
afirmativament, el Sr. Esteve li va dir que eren una empresa de “control
d’accessos”, que quan havien arribat no hi havia ningú a la casa, pel que
n’havien pres possessió de forma totalment legal. En aquell moment el Sr.
Esteve li va facilitar una targeta comercial de l’empresa “Desokupa.com”,
mostrant-li uns papers per tal que els signés, en els que es feia constar que
el morador abandonava l’edifici. El Sr. Serrano es va negar a signar uns
papers dels que en desconeixia l’origen i identitat, així com atenent a la
il·licitud de l’actuació duta a terme per aquelles persones. Així doncs, el va
requerir per tal que s’identifiqués i li mostrés la corresponent ordre judicial
de desallotjament. El Sr. Esteve li va donar en aquell moment el seu nom i
li va dir que no tenia res a fer, que disposaven de permís d’obres i que
aquestes ja s’havien iniciat, pel que podia procedir a treure les seves

propietats i objectes personals de la finca. Va afirmar també que en breus
moments arribaria la propietat i el Sotsinspector dels Mossos d’Esquadra.
Paral·lelament, altres dels homes enganxaven dues fotocòpies a la porta de
l’edifici, corresponents a un “assabentat d’obres” de novembre de 2012.
Aquesta llicència corresponia a un propietari anterior, i establia literalment
que l’Ajuntament no els donava permisos per a realitzar cap actuació.
Poc després apareix el Sr. Boris Muñoz, l’altre morador de l’edifici, que es
dirigeix també cap aquelles persones, manifestant-los la total il·licitud de la
seva actuació.
Durant tot aquell temps, se sent com dins l’edifici els obrers n’estan
destrossant l’interior. S’escolten cops sense parar, i veuen com tornen a
encaixar la persiana i la solden per dins, alhora que comencen a tapiar les
portes. Apareix també el manyà, i comença a treballar en la instal·lació
d’un pany nou; i més operaris porten més ciment i totxanes.
Davant d’aquella situació, i l’actitud totalment amenaçant i intimidatòria
d’aquelles persones, el Sr. Boris va trucar als Mossos d’Esquadra per
requerir-ne la seva presència i denunciar els fets. Cada cop es congrega
més gent al voltant de l’edifici, i en les converses, d’altres veïns s’acosten
als ocupants dient-nos que han estat testimonis de com entraven.
Finalment es persona al lloc la propietat de l’edifici, el Sr. Alon Yunger, amb
un advocat i un arquitecte, que es reuneixen amb el Sr. Daniel Esteve al
bar de la cantonada de Milà i Fontanals amb Josep Torres.
Poc després arriben els agents del Mossos d’Esquadra, a qui expliquem tot
el succeït. El que semblava ser el cap o Sotsinspector dels Mossos,
acompanya als inquilins a parlar amb la propietat, l’advocat, i els homes de
l’empresa “Desokupa”.
Com les obres no s’aturen, el moradors decideixen trucar també al Consell
del Districte, el Sr. Roberto Soro, així com a la Guàrdia Urbana; per tal
d’alertarlos de la realització d’obres il·legals, així com dels danys que
s’estan provocant en un edifici catalogat com bé patrimonial. També
contacten amb els advocats Marc Pairó Pujol i Silvia Granato Medeiros, per
tal que els assessorin i donin suport davant l’entrada amb força al seu
habitatge.
Al cap d’uns minuts apareixen quatre o cinc furgonetes ARRO dels Mossos
d’Esquadra, agents de la Guàrdia Urbana i agents de paisà.

Davant la negativa dels moradors a acceptar cap tipus d’acord en aquelles
circumstàncies, ni d’acceptar diners en cap cas; finalment els agents dels
Mossos d’Esquadra els requereixen per tal que acreditin la seva residència
a l’edifici. El Sr. Daniel Serrano entra dins l’edifici acompanyat dels agents,
i els porta al 1er 1a. Tot estava destrossat i ple de runa, i les seves
possesions acumulades al taller. Els agents comproven que entre elles està
el seu DNI, un ordinador portàtil blanc, samarretes, roba interior, una
motxilla (objectes que el Sr. Serrano havia descrit prèviament). Els Mossos
d’Esquadra comproven la nevera i la troben plena d’aliments en bon estat;
pel que informen via ràdio que l’immoble estava efectivament habitat.
Un cop a l’interior, el Sr. Serrano va poder comprovar com les habitacions
estaven totalment buides, havien derribat diversos envans i trencat
lavabos, omplint de runes algunes habitacions i tapiat diverses finestres.
Finalment, al cap de 4 hores s’aconsegueix que aturin l’enderrocament dels
pisos. Els Mossos d’Esquadra deixen marxar els treballadors i el manya
sense identificar-los prèviament, i ordenen als membres de “Desokupa” que
es retirin de l’edifici, filiantlos a exprés requeriment dels advocats dels
inquilins.
Així s’identifiquen als següents membres de l’empresa: Sr. Daniel Esteve,
Sr. Ernesto Navas i Sr. Zhivko Ivanov.
Un cop tots fora, el Mossos d’Esquadra, sense deixar entrar als inquilins,
requereixen la presència dels bombers per a comprovar l’estat de l’edifici.
Realitzada la inspecció pels Bombers de Barcelona, aquest afirmen que les
obres realitzades no eren de manteniment ni d’urgència, i determinen que
l’edifici, tot i no estar en risc d’ensorrarse, no és apte per a residirhi.
Els agents ens deixen entrar a fi de retirar les nostres propietats, i
permeten novament als membres de “Desokupa” que hi entrin. (Veure
prova audiovisual 3.1.C)
Els moradors, que fins els moment dels fets desconeixien el propietari
actual de domicili (per les successives vendes i traspassos entre societats
empresarials, a que s’havia sotmes); fruit dels fets que es denuncien
s’assebenten que el seu propietari actual n’és NORVET NEGOTIAL S.L.
V. TIPIFICACIÓ DELS FETS DELICTIUS: Sens perjudici de la seva
ulterior i definitiva qualificació jurídica, les conductes descrites poden ser
constitutives dels delictes que a continuació es relacionen:
1.- Delicte de violació de domicili, tipificat a l’article 202.2 del Codi Penal;

2. Delicte contiuat de coaccions, tipificat a l’article 172.1 del Codi Penal. 3.
Delicte continuat d’amenaces, de l’article 169.1 del Codi Penal. 4.Delicte
d’organització criminal, previst a l’article 570bis del Codi Penal.

Dels que en resultarien inicialment responsables els querellats: Sr. Daniel
Esteve Martínez, Sr. Ernesto Navas Palacin, Sr. Zhivko Ivanovi Sr. Alon
Yunger, aquest últim, i d’acord amb la previsió de l’article 28.1 CP, en
qualitat d’inductor.
1.- Delicte de Violació de Domicili:
L’article 202 del CP estableix que:“1. El particular que, sin habitar en ella,
entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad
de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos
años. 2. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será
de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.”

La jurisprudència ha anant concretant-ne el contingut i límits, establint-se
com a delicte de menyspreu de la voluntat aliena, en el qual el bé jurídic
protegit és la inviolabilabilidad del domicili com a part del dret a la intimitat
(art. 18.2 CE).
El domicili, en el sentit de la CE, és l'àmbit tancat (o en part obert), separat
del món exterior, destinat al desenvolupament de la vida familiar o
d'activitats amb exclusió d'altres persones, que inclou les dependències
directament connectades amb la mateix, erigit per l’exercici de la seva
privadesa o llibertat més íntima, i que resultarà lesionada quan algú entri
en el mateix sense el consentiment exprés o tàcit de qualsevol d'aquelles.
El delicte de violació de domicili es consuma amb l'entrada a la morada
contra la voluntat de l'habitant, expressa o tàcitament manifestada.
La comissió d'aquest delicte pot produir-se tant per entrar en estatge aliè
en contra de la voluntat del seu titular (violació activa), com per negar-se a
abandonar aquest domicili (violació passiva).
La part subjectiva del tipus exigeix, generalment, l'existència d'un dol
genèric consistent a saber que s'està entrant o romanent en l'habitatge
contra la voluntat de l'habitant.
La concurrència dels elements objectius i subjectius es clara en el present
cas. Els membres de l’empresa Desokupa, i el propietari que va encarregar
els seus serveis, coneixien que a l’edifici hi residien diverses persones i que
n’era el seu habitatge habitual i íntim. Prova de morada que els mateixos
Mossos d’Esquadra van constatar en trobar els seus objectes personals i la
nevera plena de menjar.
En relació a la concurrència del subtipus agreujat, la violència i intimidació
és palesa en tant que es tractava de un grup d’homes de gran envergadura
i amb actitud desafiant, que es van introduir a l’habitatge mentre ells no hi

eren presents i que, destrossant tant la porta com l’interior de l’immoble,
van vetar després l’entrada als moradors amb greu intimidació.
2.- Delicte continuat de Coaccions
Tipificat a l’art. 172 del Codi Penal, estableix que aquell que: “sin estar
legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley
no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto”.

El seu àmbit de previsió queda clarament establert per la STS 443/2008 de
1 juliol, en establir així la seva delimitació:
“Respecto al delito de coacciones la doctrina mantenida en la
jurisprudencia de esta Sala (Cfr. SSTS de 19 de enero de 1994 [ RJ 1994,
77] ; 6 de octubre de 1995 [ RJ 1995, 7043] ; 17 de noviembre de 1997 [
RJ 1997, 8241] ; 1832000, núm. 427/2000 [ RJ 2000, 1475] ) exige:
1º) una conducta violenta, ya material o física, ya de intimidación de carácter
compulsivo que puede recaer tanto sobre quien es obligado a cambiar de conducta
como sobre otras personas o sobre cosas de su uso o pertenencia (vis in re),

2º) que esa conducta tenga la finalidad de impedir a alguien hacer algo
no prohibido u obligarle a hacer algo que no quiera,
3º) que los agentes del hecho obren con ánimo tendencial de influir
sobre la libre voluntad ajena,
4º) que esos agentes no estén legítimamente autorizados para emplear
intimidación o incluso violencia,
5º) que los actos en que se concrete su actuación sean ilícitos desde la
perspectiva de la convivencia jurídica y social, y
6º) que esa conducta tenga una gravedad intensa o importante para
distinguirla de las coacciones leves.”

En aquest cas, la conducta dels integrants de Desokupa és clarament
intimidatòria. En primer lloc per la gran envergadura dels mateixos
integrants i en segon lloc per la seva actitud i amenaçes verbals greus que
van atermorir a les persones present.
Les amenaces profusades, i de les que s’aporta prova videogràfica, estan
realitzades amb tota la intenció i la finalitat de fer fora als moradors en un
primer moment, i finalment el darrer dia, d’impedirlos el seu retorn al
domicili, en contra de la seva voluntat.
Sel’s coaccionà amb la seva actitud agressiva, sel’s coaccionà amb la seva
vestimenta, i sel’s coaccionà amb les posteriors i greus amenaces. L’únic
propòsit, tant del propietari contractant com dels mateixos integrants de
l’empresa Desokupa és la d’intimidar i coaccionar greument a les persones
ocupants de l’inmoble per tal de què, espantants, marxin del mateix.

3. Delicte continuat d’Amenaces
Els fets descrits són constitutius d’un delicte d’amenaces de l’article 169:
“El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras
personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que
constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad,
torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el
honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado:
1.º Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la
amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición,
aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no
conseguirlo, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años.

Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su
mitad superior si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono
o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en
nombre de entidades o grupos reales o supuestos.
2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la
amenaza no haya sido condicional.”
Com ja s’ha relatat en la descripció de fets, i tal com acreditem a la
documental adjunta, els integrants de Desokupa van amenaçar als
moradors amb agredir-los, en entrar per força al seu habitatge, entre
d’altres. Aquestes amenaçes van ser continuades i repetides al llarg del
mesos de novembre de 2015 a abril de 2016.
4. Delicte d’Organització criminal o associació il·lícita
Artículo 570 Bis: “1.Quienes promovieren, constituyeren, organizaren,
coordinaren o dirigieren una organización criminal serán castigados con la
pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u
objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis
años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la
organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de
cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de
prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos
graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos. 2.
A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la
agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por
tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan
diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.”

Artículo 570Ter: “1. Quienes constituyeren, financiaren o integraren
un grupo criminal serán castigados:
a) Si la finalidad del grupo es cometer delitos de los mencionados en el
apartado 3 del artículo anterior, con la pena de dos a cuatro años de prisión

si se trata de uno o más delitos graves y con la de uno a tres años
de prisión si se trata de delitos menos graves.
b) Con la pena de seis meses a dos años de prisión si la finalidad del
grupo es cometer cualquier otro delito grave.
c) Con la pena de tres meses a un año de prisión cuando se trate de
cometer uno o varios delitos menos graves no incluidos en el
apartado a) o de la perpetración reiterada de delitos leves.
A los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de
más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las
características de la organización criminal definida en el artículo anterior,
tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos. “

En el present supòsit, i respecte del integrants de l’empresa Desokupa, i la
seva pública i publicitada funció en el desallotjament de vivendes habitades
per la força, i sense mediar procediment ni ordre judicial, ens trobem
davant d’un cas paradagmàtic d’organització criminal. Actuació que a més
es dona amb total impunitat i publicitat.

VI. DILIGENCIAS D’INSTRUCCIÓ
Per tal de comprovar i esclarir els fets objecte de la present querella, i sens
perjudici d’aquelles que el Jutjat entengui necessàries, aquesta part la
pràctica de les següents diligències d’instrucció:
1.- Interrogatori del Querellats
2.- Testifical: Que es citin a declarar en qualitat de testimonis dels fets:
-

-

Sr. Daniel Serrano Jornet, amb domicili a efecte de citacions al
despatx professional dels nostres advocats, situat al Carrer Bailen 5
(local) de Barcelona
Sr. Boris Muñoz Coca, amb domicili a efecte de citacions al nostres
despatx professional, situat al Carrer Bailen 5 (local) de Barcelona
Sra. Maria Llop Sarsanedas, veïna del barri, testimoni dels fets,
amb domicili a efecte de citacions al nostre despatx professional,
situat al Carrer Bailen 5 (local) de Barcelona
Sr. Roger Sabarriera Riera, veï de la zona i testimoni dels fets
descrits en la present querella, i amb domicili a efecte de citacions al
nostres despatx professional, situat al Carrer Bailen 5 (local) de
Barcelona
Sr. Hugo Resende Da Silva e Carmo, veï de la zona i testimoni
dels fets descrits en la present querella, i amb domicili a efecte de
citacions al nostres despatx professional, situat al Carrer Bailen 5
(local) de Barcelona

-

Sr. Luis Miguel Ruiz, veï de la zona i testimoni dels fets descrits en
la present querella, i amb domicili a efecte de citacions al nostres
despatx professional, situat al Carrer Bailen 5 (local) de Barcelona
Sr. Roberto Soro, Conseller de Districte de Gràcia, testimoni dels
fets, amb domicili a efecte de notificacions a Pl Vila de Gràcia 2,
Barcelona; i telèfon 934027000.
Agents de la Guardia Urbana de Barcelona actuants en el
moment dels fets: previ requeriment de remissió al Jutjat de l’atestat
realitzat amb raó del mateixos, als efectes d’esbrinar els seus
números de carnet professional.

-

Mossos d’Esquadra actuants en el moment dels fets: previ
requeriment de remissió al Jutjat de l’atestat realitzat amb raó del
mateixos, als efectes d’esbrinar els seus números de carnet
professional.

-

Sra. Silvia Granato Medeiros, advocada testimoni dels fets del 14
d’abril de 2016, amb domicili a efecte de citacions al Carrer Bailen 5
(local) de Barcelona

-

Sr. Marc Pairo Pujol, advocat testimoni dels fets del 14 d’abril de
2016, amb domicili a efecte de citacions al Carrer Bailen 5 (local) de
Barcelona

3.- Documental
3.1. Prova documental audiovisual sobre els fets denunciats:
A.- 24/11/2015: s’observa part dels denunciats, en una de les
seves primeres vistes a l’immoble.
B.-09/12/2015: arxius 1 a 3:

Arxiu 1: 0:19 “estate tranquilo, ahora vienen y abren la puerta”;
(Toni): “Escucha, estate tranquilo que ahora voy a liarla. Ahora
vamos a abrir la puerta”; 0:40 “hoy he venido hasta aquí, y te doy
una oportunidad”; 0:50 “Ahora viene y abren la persiana. Y cuando
abran la persian pues entraremos pa dentro”.

Arxiu 2: 0:26 “Vamos a tener jaleo i tengo ganas de jaleo”,
0:30 “Te hago asi” 0:35 “Vas a ver tú , vas a ver de donde
venimos, qué te crees que venimos del colegio? De la
guarderia de guardar niños?”, 1:00 “Si fuera mi casa entraba
con una motosierra, pero tengo contacto con el propietario”
Arxiu 3: 0:03 “Estate tranquilo eh, escúchame una cosa. Tu ahi
estas muy tranquilo, però yo aquí estoy muy tranquilo también.
No te me vayas a poner nervioso eh”, 0:20 “este me esta
vacilando”, 0:35 “Para que estas grabando, para que te enseñe el
rabo?”, 1:05 “hemos venido intentar hacer las cosas bien”.

C.- 14/04/2016: arxius 1 a 15:
Arxiu 1: s’observa suposadament al Sr. Ivanov, amb el Sr. Ernesto
Navas mentres custodien l’edifici. De fons es senten els obrers
realitzen destrosses dintre l’immoble.
Arxiu 2: s’observa el Sr. Ivanov, el Sr. Daniel Esteve i el Sr. Ernesto
Navas custodian l’edifici amb la porta oberta. Alhora altres membres
de la denominada societat Desokupa que encara no han sigut
identificats, com també el manyà canviant el pany amb una radial
autònoma.
Arxiu 3: s’observa com els obrers entren material d’obres (toxanes i
ciment) dins de l’edifici mentres el Sr. Ivanov i Daniel Esteve
custodien la porta.
Arxiu 4: s’observa al Sr. Esteve conversant amb membres de la
propietat i els seus advocats.
Arxiu 5: s’observa al Sr. Ivanov i Ernesto Navas, entre d’altres
desconeguts, mentres els obrers entren a l’immoble.
Arxiu 6: s’observa de nou al Sr. Ivanov, Daniel Esteve i Ernesto
Naves, entre d’altres custodian la porta i sortint de l’interior de
l’immoble.
Arxiu 7: s’observa la participació del Sr. Ivanov, Daniel Esteve,
Ernesto Navas i 2 desconeguts més.
Arxiu 8: s’observa al Sr. Ivanov, el manyà de fons i una persona
desconeguda.
Arxiu 9: s’observa la furgoneta dels obrers que van realitzar les
destrosses a l’interior de l’immoble.
Arxiu10: s’observa la motocicleta utilizada pel manyà.
Arxiu 11: s’observa al Sr. Ivanov amb altres persones fins ara
desconegudes les quals també van participar en els fets denunciats.
Arxiu 12: s’observa al Sr. Ivanov, amb altres membres de Desokupa
conversant amb agents de policia.
Arxiu 13: s’observa de nou, al Sr. Ivanov i altres participants dels
fets denunciats.
Arxiu 14: s’observa al Sr. Ernesto Navas i d’altres membres de
Desokupa.
Arxiu15: s’observa al Sr. Ivanov i Ernesto Navas.
3.2. Prova documental de la societat Desokupa:
A.- Imatge de la pàgina web de desokupa.com
B.- Imatge de la pàgina web de desokupa.com on apareix el telefon
de contacte del Sr. Daniel Esteve

C.- Imatge de la pàgina web de la xarxa social Facebook per on es
publiciten els serveis de l’empresa
D.- Fotografia de la publicitat de Desokupa al diari La Vanguardia on
es facilita el telèfon del Sr. Daniel Esteve.
E. Fotografia de diverses persones de l’equip de la societat
Desokupa, totes elles amb el seu uniforme. Observem al Sr. Lluis
Collado i al Sr. Ivanov. Fotografia trobada en lliure accés a la xarxa,
en cerca de google.
F.- Fotografia de diverses persones de l’equip de la societat
Desokupa, totes elles amb el seu uniforme. Observem al Sr. Ivanov
entre d’altres deconeguts. Fotografia trobada en lliure accés a la
xarxa, en cerca de google.
G.- Imatge de diverses persones membres de desokupa davant de
l’immoble del carrer Josep Torres, 20. Observem al Sr. Ivanov,
Ernesto Naves i altres de desconeguts.
H.- Imatge del Sr. Ernesto Navas i el Sr. Ivanov davant de l’¡mmoble
del carrer Josep Torres, 20.
I.- Imatge del Sr. Ivanov amb una persona desconeguda, davant de
l’immoble del carrer Josep Torres, 20.
3.3. Articles periodistics i d’investigació al respecte de l’empresa
Desokupa i les seves actuacions:
A. Article d’investigació publicat per La Directa, en relació a l’empresa
Desokupa i els seus vincles:
https://directa.cat/paramilitars-extrema-dreta-integren-una-empresa-que-e
xecuta-desallotjaments-extrajudicials

B. Article publicat per El Periodico en relació a l’activitat de l’empresa
Desokupa:
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/polemica-empresa-desok
upa-desalojado-viviendas-barcelona-5357136
C.- Article publicat per El País en relació a l’activitat de l’empresa
Desokupa, i a la seva actuació al Carrer de la Cera de Barcelona:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/03/catalunya/1472928940_377965.ht ml

D.- Article publicat per Diari de Vilanova en relació a l’activitat de l’empresa
Desokupa, i a la seva actuació a Pax Penedes, aturada pels Mossos
d’Esquadra i denunciats per violació de domicili per:
http://www.diaridevilanova.cat/noticies/etiqueta/Desokupa

4.- Mes Documental
-

Es requereixi al cos dels Mossos d’Esquadra a fi de que remetin al
Jutjat, atestat realitzat amb raó dels fets objecte de la present
querella.
Es requereixi al cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona a fi de que
remetin al Jutjat, atestat realitzat amb raó dels fets objecte de la
present querella.
Es requereixi al cos dels Bombers de Barcelona a fi de que remetin al
Jutjat, el parte de l’acutació realitzada amb raó dels fets objecte de
la present querella.
Es requereixi al Sr. Alon Yunger a fi que aporti al Jutjat,
documentació acreditativa del titol que ostento sobre l’habitatge del
Carrer Josep Torres, 20 de Barcelona, així com còpia del Contracte
de Serveis signat amb Desokupa i de la facturació dels mateixos.

VII. MEDIDAS CAUTELARES
Que un cop realitzades les diligències interessades, i atenent al seu
resultat, s’hauràn d’adoptar les mesures cautelars establertes a l’art. 33.7
c i d del CP, això és: suspensió de l’activitat de l’Empresa Desokupa i
clausura dels seus locals i establiments, així com dels lloc web on
residència la seva activitat; atenent a la necessitat de prevenir la
continuació de l’activitat delictiva i els seus efectes sobre les víctimes que,
com mostra la documental aportada, está sent de gran intensitat.
Per tot això, AL JUTJAT SOL·LICITA: Que es tingui per presentat aquest
escrit amb els documents adjunts, i en la seva virtut, es serveixi admetre a
tràmite la present QUERELLA pels fets punibles relatats, contra els
querellats referits; tenintnos com a part acusadora popular en el
procediment que s’incoï, i es disposi l’apertura de la fase instructora
d’acord a les normes de la LECrim.
Barcelona a, 14 de setembre de 2016

