
AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA 
Secció,Ci'.nquella -

Rotlle número: 100/2()09-l 
Diligèn~ies . prèvies llúm .•..• ·fJO.1/2008 
Jutjatd'Instrucció núm~,t9 4~ Barcelona 

.. , 
SENTENCIA nUID. 

Magistrats: 
Sr. JOSÉ M. ASSALIT VIVES 
Sr. ENRIQUE ROVIRA DEL CANTO 
Sr. SERGI CARDENAL MONTRA VETA 

Barcelona, 19.de]uli<>lde 2010 , 

VISTA enjudíci Qral i públic davant la SECCIÓ CINQUENA 
d'aquesta AudiènciàProvinCial de Barcelona aquesta causa, les 
diligències prèvies núm. 2401/2008, per delicte electoral. N'és el . 
ponent elmagistratSr. Sergi Cardenal Montraveta, que expressa el 
parer del Tribunal. 

N'ha estat part el Ministeri Fiscal. 
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N'ha estat l'acusat MARC BELZUNCES IBÀÑEZ, major 
d'edat, nascut a Barcelona, amb DNI , sense antecedents 
penals, en situació de llibertat provisional, defensat per la lletrada Sra. 
Marta Clapés Gascó, i representat pel procurador Sr. Carles Arcas 
Hernandez. 

ANTECEDENTS DE FET 

Primer. G.onforme ailes~ormes de repartiment aprovades en el 
seu m0ment perla Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, 
va co~espondr#a aquestà$ecció Cinquena de l'Audiència Pr<?vincial 
de Barcelonal'enjl,ldiciatí:lent i la Qecisió del procediment pells 
delicte/sesl11entatls al .com.ençament. 

Segon.lincop f~ts els tràmits legals oportuns, es va convocar a 
les parts al judici oral, que es va celebrar el 21 de juny de 2010, al 
qual van comparèixer totes les persones que s'esmenten en l'aeta del 
judici. Tot això sota la fe pública judicial. 

Tercer. El Ministeri Fiscal, en les seves conclusions definitives, 
va considerar els fets com a constitutius d'un delicte elect01'al dels 
articles 143 i 137 de la Llei orgànica de règim electoraLgen~ral,en 
relació amb les disposicions transitòries 11 a i 8a delCodipenal,sense 
que concorrin circumstàncies modificatives de la.resp.Qnsé;lQilitatpenal, ... 
i va sol· licitar que s'imposés a l'acusat la pena de vint-i-dos <iiçsde 
presó, a substituir. ger .la pena de multa de quaranta-quatre · dies · amb 
una qUota dià~ade"~ivuiteur~s, i la multa de sis mesos, amb quota 
diària de <iivuiteur9~, i responsabilitat personal en cas d'impagament 
d'acord amb l'atticle-53 dele}>, així com la d'inhabilitació especial per 
al dret de sufragi passiu durant dos anys. Així mateix va sol'licitar la 
condemna a costes. 

Quart. La defensa de l'acusat va demanar, en les seves 
conclusions definitives, la lliure absolució. De manera subsidiària, va 
considerar que els fets serienc0nstitutius d'un delicte electoral, amb la 
concurrència d'un error invencible previst en l'article 14.1 del CP, o bé 
en l'article 14.3 CP. Amb caràcter subsidiari respecte d'aquesta 
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alificació, va co.nsiderar que s'havia d'apreciar la circumstància 
eximent prevista en l'article 20.5 del CP, o. en l'article 20.7 del CP. 
Amb caràcter subsidiari de l'anterio.r, la defensa de l'acusat va 
co.nsiderar que s'havia d'apreciar ' co.m a inco.mpleta l'eximent de 
l'article 20.5 0., subsidiàriament, l'atenuant de l'article 21.6 del CP, en 
relació amb els articles 21.1 i 20.5 del CP, o. en relació amb l'article 
21.3 del CP. 

FETS PROV ATS 

Únic.Hàtesul~t ptovat.i així es 'declara que l'acusat, MARC 
BELZTJNC~St8AÑEZ, . tllajo.r d'edat, sense antecedents penals, va 
ser designatvoqal 2l1:,suplent .2n, de la mesa electo.ral A, districte 09, 
secció 103, per a{leseleccions a les Co.rts Generals. Co.m . a 
co.nseqüènci~ d'~questa~.esignació, s'havia de presentar a les 8.00 
ho.res de19del11arÇ(le.2008a l'Esco.la Ignasi Iglesias, situada al carrer 
Cinca de Barcelo.na, a fi que es co.nstituís la mesaelecto.ral.A,questa . 
designació~ i l'o.bligació de co.mparèixer el dia' i al'hóta. indicats a ' 
l'esco.la esmentada, es va no.tificar a l'acusat mitjançant una carta' 
certificada lliurada el 12 de febrer de 2008, en la qual s'ahludia. a les 
co.nseqüències de l'inco.mpliment d'aquella o.bligació. 

Sense haver fo.rmulat prèviament cap ai4egació d.avant deIa 
Junta Electo.ral, l'acusat no. es va presentar alllo.c ind:Í~at,lya eludir el 
co.mpliment de les funcio.ns enco.manades. ..' • 

L'acusat és partidari de la independència de Catalu~ya, fIà seva; 
ideo.lo.gia és co.ntrària al co.mpliment dels deures . deriYa.t$dela .~eva 
designació com a suplent sego.ndel vo.cal sego.n d'unap1esaelecto.ral a 
les eleccio.n~al~sCoits • .Genêfals. 

FONAMENTS DE DRET 

Primer. La declaració dels fetspro.vats s'ha realitzat després de 
valo.rar les declaracions prestades amb to.tes les garanties per l'acusat, i 
la pro.va documental. . 

Ningú ha discutit el ' no.menament de l'acusat co.m a vo.cal 2n, 
suplent 2n, deIa mesa electo~l, que es co.nsidera pro.vat so.bre la base 
de les declaracio.ns de l'acusat i els do.cuments que co.nsten en els fo.lis 
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7. L'acusat va reconèixer que se li havia notificat la seva designació 
com a vocal 2n, suplent 2n. Va afirmar que la notificació s'havia 
lliurat al conserge de la finca de la seva mare, el qual li va lliurar a ell 
una setmana més tard. També va admetre que la carta que havia rebut 
era igual que la que consta en el foli 35 de la causa. Va reconèixer, 
també, que no havia comparegut a la mesa -electoral i va afegir que no 
havia formulat al· legacions, i que quan va rebre personalment la carta 
ja havia vençut el termini per fer-ho; va assenyalar que haurien 
coinciditatnb les que recull el foli 1 J, que va presentar quan va ser 
citat per declarar davant de la Guàrdia Civil. 

L'acusat també va declarar que la seva consciència li impedeix 
realitzar les tasques per a les quals havia estat designat, que la situació 
li va produir un sentiment similar al que va experimentar quan es va 

" declarar objector de consciència al servei militar, i que és producte de 
la seva ideologia. i dels seus principis morals. A continuació, l'acusat 
va indicar que és una persona més o menys coneguda en l'àmbit de 
l'independentisme i que ha exposat públicament les seves idees sobre 
aquest tema; va afegir que això el posava en una disjuntiva entre el 
desenvolupament de la seva personalitat i imatge pública, d'acord amb 
aquestes idees, i el compliment del deure derivat del nomenament 
efectuat per la Junta Electoral. Va assenyalar que, davant d'aquesta 
disjuntiva, no tenia capacitat d'elecció. 

Quan se li va preguntar sobre les raons per les qmlls,a 
diferència del que havia fet en relaciÓ amb el servei militar,enaquesta 
ocasió no havia al·legat l'objecció de consciènciaabaJ.)s d.êl dia de l~s 
eleccions, o aquell mateix dia en la mesaelèct6ral, l'acusat va 
respondre de manera confusa i va deixar entendre qu~ ·aquellahipÒtesi 
només estava legalment prevista per al servei milítar. Quan la seva 
lletrada li va.pregunta.r, sobre la insubmissió a la prestació social 
substitutòria del servei l11iliq..r, l'acusat va afirmar que es va plantejar 
aquella possibilitat, però la ' reforma legal va fer que no fos necessari i 
va afegir que havia seguit de prop aquest tema i que molts 
insubmissos havien estat absolts. 

A les preguntes de la seva lletrada, l'acusat va ratificar l'escrit 
que consta 'en el foli '13. Quan se li va preguntar si s'hagués presentat a 
la mesa electoral en el cas que s'hagués tractat d'unes eleccions 
municipals, va respondre afirmativament, i va explicar que reconeix 
un sistema de drets i deures en la societat catalana, que distingeix de la 
societat espanyola, com a membre de la qual entén que va ser 
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i de la qual considera que no forma part ni en vol formar. Va 
afirmar que és en la societat catalana on, com a integrant, té drets i 
deures, i pot participar en unes eleccions municipals o autonòmiques; 
va afegir que no havia reflexionat sobre la possibilitat de participar en 
unes eleccions europees. 

Quan se li va preguntar sobre la possibilitat d'al'legar que el 
nomenament no havia estat notificat correctament~ l'acusat va afirmar 
que nq voliamentirniarnagar la seva ideologia, ni eludir les 
conseqüències dels setis actes i de la seva ideologia. 

Qúall "se li va preguntar sobre si sabia que el seu comportament 
era delictiu,] 'acusat va respondre afirmant que entenia el que deia la 
carta,queivaen.tendre que eta un delicte i va afegir, de manera 
confusa, q"lle relacionava el · seu. comportament amb el precedent dels 
insubmisso$ aL servei rnjlitar i la falta de reconeixement de la 
insublllissió; vateiterar ql.leconsidera que el seu dret a la llibertat, a la 
ideologia, a l'honor raIa im.a.tgepública estan per sobre. 

Tret deL que té relació amb la intensitat del conflicte personal 
derivat de l'oposició entre la ideologia de l'acusat i els peures que 
deriven de la seva designació com a suplent 2ndeLvocal 2n.de la ' 
mesa electoral, la declaració de l'acusat es considera sincera i suficient 
per fonamentar, juntament amb la prova documenta.l, la declaració 
anterior de fets provats. 

Segon. Els fets provats són constitutius d'un4eliç~e electoral, 
previst en els articles 143 i 137 de la Llei orgànic ...... a ..•.• ·.·. S ..... I .... ·.198 ... $ ..... ' d .. e ..•.• · 19de · 

" .. ~ .. .. < '>',' , • ' , 

juny, de règim electoral general, en relacióamh les.disposicions ·, 
transitòria onzena i vuitena del Codi penal. 

De manera voluntària i conscient l'acusat no es va presentar a la 
constitució deIa. rnêsaelecto~al, tot i que no hi havia cap obstacle fisic 
que li ho irnpepis, iy~ agm~trè que coneixia el seu nomenament i les 
obligacionsque~amb caràçíetgeneral, en deriven. 

L'article 25.L deIa Llei orgànica 511985, de 19 de juny, 
estableixql.le la .. m~sa el,@çtoral està formada per un president i dos 
vocals. D'acordambl'artiçle 26.2 de la norma indicada, el president i 
els vocals són designats per sorteig públic entre la totalitat de les 
persones censades en la. secció corresponent, que siguin menors de 
setanta-cinc anys i que sàpiguen llegir i escriure. D'acord amb l'article 
27.1, els càrrecs de .president i vocal ' de les meses electorals són 
obligatoris. Lanotificació deIa seva designació es regula en l'article 
27.2 i l'article 27.3 estableix que les persones designades disposen 
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termini de set dies per aHegar davant de la Junta Electoral de 
Zona una causa justificada i documentada que els impedeixi acceptar 
el càrrec. La Junta ha de resoldre les al·legacions i comunicar, si 
s'escau, la substitució produïda al primer suplent. L'article 27.4 
estableix que si posteriorment qualsevol dels designats no pogués 
acudir a desenvolupar el seu càrrec, ho ha -de comunicar a la Junta de 
Zona com a mínim setanta-dues hores abans de l'acte al qual havia de 
presentat-se.i a¡)ortar les justificacions corresponents. A continuació, 
es preveu la possibilitat qUe l'impediment sobrevingui després d'aquest 
termini. '. En aqúest cas, la Junta ha de comunicar la substitució al 
suplenfçorresponent, si hi ha temps per fer-ho, i nomenar-ne un altre, 
si calgUés. . , 

La constituciÓ/de la',tnesaelectoral es regula en l'article 80: 
l'J.EI president, elSc dos vocals de cada mesa electoral i els 

suplents respeàtius,si n 'ni ha, es reuneixen a les vuit hores del dia 
.' fixat per lila vo/acióen el local corresponent. 

:2. Si el presid,entn(J hi ha anat, el substitueix el seu primer 
suplent.~n casque aquest també falti, el substitueix un segon suplent, 
i si aquest tampoc no hi ha anat, pren possessió com apresident el 
primer vocal, o el segon vocal, per aquest ordre. Elsvòcals que no hi 
han anat o que prenen possessió com a presid~ntson substituïts pels 
seus suplents. . 

3. No pot constituir-se la mesa sense la presència d'un president 
i dos vocals. En el cas que no pugui complir;'se aq1iest requisit, els 
membres de la mesa presents, els suplents que hi hagin (l1'Jato, si no 
n 'hi ha, l'autoritat governativa, estenen i subscriue;ft unà.deéla:ració 
dels fets esdevinguts i l'envien per correu certiji(Jl1t a' la J",nta de 
Zona, a la qual comuniquen també aquestes çircumstàncie.s 
telegràficament o telefònicament. 

4. La Jt¡1Jtadi!SJ8!'a,en aquest cas, lliurement, les persones que 
han de constituir' laínest1electòral. Pot fins i tot ordenar que en formi 
part algun . dels electo.rsqy.e sigui present en el local. En tot cas, la 
Junta informa el Minist~ri Piscal . del que ha succeït per aclarir la 
possible responsabilitat penal dels membres de la mesa o dels seus 
suplents que nbvancomparèixer. 

5. Si malgrat' el que estableix el paràgraf anterior no pot 
constituir-se la11Jesa uno; hora després de la legalment establerta per 
a l'inici de la votació, les persones designades en el paràgraf tercer 
d'aquest article, han de comunicar aquesta circumstància a la Junta 
de zOna, queltadeconvocar per a una nova votació a la mesa, en els 
dos dies següents. Una còpia de la convocatòria s'ha d'afixar 
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TTTt,n~'Ulatament a la porta del local electoral i la Junta ha de procedir 
d'ofici al nomenament dels membres de la nova mesa. " 

El delicte d'abandonament o incompliment en les meses 
electorals es regula en l'article 143 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 
de juny, en els termes següents: HEI president i els vocals de les meses 
electorals, així com els seus suplents -respectius que deixin de 
concórrer o exercir les seves funcions, les abandonin sense causa 
legítima o incompleixin sense causa justificada les obligacions 
d'excu~a o avísprevi que els imposa aquesta Llei, incorren en la pena 
d'arrest major {multa de 30.000 a 300.000 pessetes. " 

SegQns laSTS 2265/1994, de 27 de desembre, als membres de 
la mesa electoral els correspon: Huna funció ciutadana de control, 
vigilància i comprovació que el procés electoral discorri, en la mesa 
de què formen part,a'acortl amb la llei, la qual cosa de cap manera 
vol dir> una conducta o acte polític en . el sentit vulgar i usual del 
terme, sinó que, al contrari, suposa un comportament tan neutral, 
asèptic i imparcialqu,e, tal com diu la Sentència de 30 de març de 
1993, «difícilment es pot portar l'actuació d'un dels seus membres (de 
la mesa electoral) al terreny de la coacció o imposició interferent o 
atemptatòria de la llibertat religiosa». En efecte, complir aquellde~re 
seria propi de l'exercici de la solidaritat que sorgeix del mer fet de 

. conviure en la societat i d'integrar-s 'hi, integració que no només 
implica la facultat de reclamar drets, sinó també la càrrega de 
complir deures socials i col, lectius " (original en llengua espanyola). 

Com a suplent segon del vocal segon, la possibilitat que l'acusat 
hagués de ser una de les persones que constituïssill.,la 1Ílèsadepenia 
del fet que no en prengués possessió, com a vocalsegol1' la persona . 
designada per ser-ho, ni el primer suplent, la qual cosa depenia deIa 
seva presència en el moment de constituir-se la mesa i deIa presència 
de la resta de persones designades. 

D'acQrdàmbtarêglllaci6 que acabem d'exposar, l'actuació de 
l 'acusatvagenerar el perill que una tercera persona fos designada per 
constituir la mesa electoral, i que, si una hora després de la legalment 
establerta per iniciarIa votació no s'hagués pogut constituir la mesa, la 
Junta de Zonaoonvoqués unanova votació en la mesa, dins dels dos 
dies següents. El delicte previst en l'article 143 de la Llei orgànica de 
règim electoral general n() exigeix que això arribi a succeir. Tal com ja 
hem apuntat, es realitza pel mer fet de deixar d'assistir dolosament a la 
realització de les funcions derivades del nomenament, deixar' de 
desevolupar-les, abandonar-les o incomplir, sense una causa 
justificada, les ' obligacions d'excusa o avís previ que imposa la Llei, 
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i tenir la capacitat per fer-ho. En el cas que estem analitzant, 
malgrat tenir la capacitat per presentar-se a desenvolupar les · seves 
funcions, l'acusat no ho va fer i, tal com s'analitzarà més endavant, 
aquesta omissió es va realitzar antijuridicament i, per tant, sense una 
causa legítima. Tot i així, sembla oportú destacar que, fins i tot en el 
cas que s'arribés a considerar que l'omissió de l'acusat estava 
emparada amb alguna causa que es considerés legítima, l'article 143 
incrimina els supòsits en què s'incompleixin, sense causa justificada, 
les obligacionsd.'excu.saoayís ¡>revi que la Llei imposa. 

La realització del tipus dè delicte previst en l'article 143 de la 
Llei orgànica del règim electoral general va ser dolosa, atès que el 
mateix acusat ha. reconegut qUe coneixia la seva designació com a 
suplent segon del vocal segon, i . de la seva actuació es desprèn que 
sabia que no va acudir alcoH.egi electoral en el moment que s'havia 
de constituir lam.esa.Ningtí hadiscutit aquestes qüestions. 

En relació amb/la cagacitat de presentar-se a desenvolupar les 
funcions derivades del nqmenament, entesa aquesta capacitat com a 
element del tipus, .hemd'afl.rmar que no hi ha cap circumstància que 
permeti negar la seva existència. 

Tercer. Abans de seguir amb l'anàlisi de la responsabilitat penal 
de l'acusat, sembla oportú aHudir, amb caràcter general, a algunes 
característiques del dret a la llibertat ideològica reconegut en l'artiçle 
16 de la CE, així com indicar algunes de les diferèn.cies .que és 
possible establir en :relació amb el seu exercici. ·Snsreferim · a la 
distinció que realitza la millor doctrina entre decisió. de consçiència, 
decisió per convicció, objecció de consciència i desopediènciaèivil. " 

Tal com ja es desprèn de l'article 16 de la CE, el d,;èt ala 
llibertat ideològica i religiosa que s'hi reconeix no és un diet a.psolut i 
iHimi.tat. Aix:ies4e~t~ca çnrelació amb la llibertat religiosa, per 
exemple, en la STC J~4/2002, de 18 de juliol. En ella també 
s'aHudeixa la doble dit11ellSió, interna i externa, d'aquest dret. La 
primera garanteix l'existència. d'un claustre íntim de creences i, per 
tant, un espai d'autodeterminació intel·lectual, vinculat a la pròpia 
personalitat i dignitat individual. La dimensió externa de "agere 
licere" faculta els ciutadans per actuar d'acord amb les seves pròpies 
conviccions i mantenir-les enfront de tercers. 

En relació amb el dret a l'objecció de consciència, en la STC 
5311985 (ple), d'lI d'abril, s'afirmava (FJ 14): "L'objecció de 
. consciència forma part del contingut del dret fonamental a la llibertat 
ideològica i religiosa reconegut en l'article 16.1 de la CE i, tal com ha 
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aquest Tribunal en diverses ocasions, la Constitució és 
directament aplicable, especialment en matèria de drets fonamentals" 
(original en llengua espanyola). Malgrat això, STC 160/1987 (Ple), de 
27 d'octubre, indicava (FJ3) que es tracta d'un "dret constitucional, 
reconegut per la Norma suprema en l'article 30.2, protegit, sí, pel 
recurs d'empara (article 53.2), però la seva relació amb l'article 16 
(llibertat ideològica) no autoritza ni permet qualificar-lo de 
fonamental".Afegiaque "elseu nucli o contingut essencial-aquí, la 
seva finalital concret4-cópsisteix en el fet de constituir un dret a ser 
declarat exempt delcleuregeneral de prestar el servei militar (no 
simplement a no prestar-lo), $ubstiuir-lo, si escau, per una prestació 
social .substitutò,.ia.Constitueix, en aquest sentit, una excepció al 
compliment d'uncleure general, només permesa per l'article 30.2, atès 
que senseaquestreconeixêment constitucional no es podria exercir el 
dret, ni tan sols a l'empar(.zdelde llibertat ideològica o de consciència 
(article 1"6 de la CE) qfle,per si mateix, no seria suficient per 
alliberar els ciütadans de deures constitucionals o 
«subconstitucionals»per motius de consciència, amb el risc annex de 
relativitzar els mandats jurídics . . És justàment la seva naturalesa 
excepcional -dret a una exempció de la norma general, . d'un deure 
constitucional, com és el de la defensa d'Esp(lnya- el que el 
caracteritza com un dret constitucional autònom, però no fonamental, 
i el que legitima el legislador per regular-lo per mitjà d'una llei 
ordinària «amb les garanties degudes», que, si d'una banda són 
degudes a l'objector, d'altra banda venen determinades per les 
exigències defensives de la comunitat com a bécohstitucional" 
(original en llengua espanyola). 

Quart. Tal com indicàvem abans, la millor doctrina <iiferencia 
entre decisiÓ dC? COijsçiènciai.decisió per convicció. També distingeix 
entre ()bjecciÓ de coll.Sciè~cia idesobediència civil. 

L'objecció . d~ . consciència es . produiria amb l'incompliment 
d'un..a norma jl,lndicél,envirtut de la coHisió entre els dogmes i les 
ret1exionsmés· íntirnesde ·la persona i el que exigeix la norma . 
esmentada, delllanera que suposa una col·lisió entre el deure jurídic i 
el deure moral que emana . de la consciència. A diferència de la 
desobediència civil, enl'objecció de consciència no es pretén 
necessàriament la .. modificació de la norma, sinó només 
l'incompliment per part de l'individu: l'objector no pretén la 
substitució o l'eliminació d'una llei, sinó que en postula la inaplicació 
exclusivament pel que fa a ell mateix, atesa l'existència d'un conflicte 
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tre la seva consciència i l'imperatiu de la llei; l'objector no pretén 
que la seva actuació s'estengui a la generalitat, ni pretén la modificació 
de la norma, sinó que el seu objectiu és resoldre un problema moral 
individual enfront d'un mandat jurídic; a més, no cal que la primera 
reuneixi les notes de violència o publicitat. 

La decisió de consciència es prodüeix per un imperatiu que 
prové de hi consciència, que obliga el subjecte, de manera 
inexcusable, a comportar-se d'una determinada manera amb la finalitat 
d'evitarl~pèrdu,a irremeiable . de la seva dignitat i personalitat. 
L'obligat6rietatintema o inex.cusabilitat de l'imperatiu de consciència 
és el que ' diferencia ladeci~ió de consciència de la decisió per 
convicció, en .què no hi és present. La desatenció de l'ordre de 
consciència ha ci'originarjm el subjecte un conflicte intern de tal 
magnitud Jlue afecti de.i tnanera irrecuperable la seva dignitat , i 
personalita..t; aquesta'exigèttcia;ha portat a destacar que els supòsits en 

,què esprodu~ix S~fi r&flnient excepcionals, i normalment està 
motivada "perconsideraçionsreligioses. Malgrat tot, s'entén que 
qualsevol motivacióhLpót donar lloc, sempre que obligui internament 
i provoqui un conflicte greu. El subjecte que actua mogut , per , una 
decisió per convicció també se sent obligat al fet, però d'unatnanera 
diferent. La seva actuació no té el caràcter obligatori i incondicional 
que caracteritza la decisió de consciència. En aquest sentit, s'ha dit que 
l'individu que actua per convicció creu en allò que fa i se'n mostra 
plenament convençut, però no és víctima de laimpQsició de ' la sev~ 
pròpia consciència. 

La ideologia del subjecte no sempre influ,eix ambla Ill~teixa 
intensitat en la seva forma d'actuar davant d'una ; probibici~. o un , 
mandat jurídic. La conveniència de distingir en funció de Ja intensitat " 
amb què la ideologia del subjecte influeix en la seva deci$ió.d'actuar 
d'una determilJ,~dalllaIl~ra,explicaria que, malgrat el reconeixement 
de la lliberta.fideòlÒgica.i religiosa en l'article 16 CE, la Constitució 
prevegi e~pres&~met).t l'objeçció de consciència al servei militar, que 
ho faci enun noc diferent (en l'article 30.2), i que, a pesar de la seva 
relació amb el servei militar, es prevegi la possibilitat d'imposar una 
prestació socialsubstitutòtia. 

En la mateixàdirecció, en STC 55/1996 (Ple), de 28 de març 
(FJ 5), s'afirma que -'el aret (,lla l/ibertat ideològica no pot ser adduït 
com a motiu per eludir -la prestació social substitutòria ". Això es 
justifica fent referència a la seva previsió en l'article 30.2 CE i 
afirmant que "l'li l'organització ni els serveis relatius a la prestació 
social substitutòria relacionats amb protecció civil, medi ambient, 
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socials, sanitaris, etc. suposen, considerats en si mateixos, la 
realització d'activitats que puguin violentar les conviccions personals 
dels qui s'oposen al servei militar". Després de recordar que, en les 
interlocutòries dels tribunals superiors que acorden plantejar la qüestió 
de constitucionalitat, la negativa a realitzar la prestació social 
substitutòria del servei militar seria una forma de dissens ideològic 
radical al servei militar, el Tribunal Constitucional va afirmar que en 
aquestplant~jàn1ent~atega "una confusió, que no podem acceptar, 
entre la concreta i personal · afectació a les conviccions íntimes que 
generàeloomplimen(deldeure general de prestar el servei militar, 
conflicte per a. lasoluc(ódel qual serveix el reconeixement de 
l'eficàcia eximent d~l'objecció de consciència a aquest servei, i 
l'oposicióideologicaa l~normes que regulen aquest deure i el del 
compliment d'altres prestà~ion$ substitutòries, essent la via natural de 
desenvólul'amenf ded'aqu~ta oposició, en un Estat democràtic, les 
llibertats ·· públiquls CQnstitucionalment proclamades l, molt 
especialment, les d.'expressió, participació política i associació. Dit 
d'una altra manera, els objectors de consciència al servelmilitar 
tenen reconegut el dret a no realitzar el servei militar 0, més 
tècnicament, segons ha establert aquest Tribunal, a que se'ls eximeixi 
del deure de prestar aquell servei (sentències del'TC15/1982,FJ 7è,i 
160/1987, FJ 3r), però la Constitució no els reconeix cap .dret a 
negar-se a realitzar la prestació social substitutòria com a mitjà per 
imposar les seves particulars opcions polítiques sOlJre l'organització 
de les Forces Armades o la seva supressió radical" (origill.alen 
llengua espanyola). 

Les consideracions que es fan en la STC 160/1987(Ple),de 27 
d'octubre, en relació amb la declaració de l'exempció del servei militar 
i l'excepcionalitat(i'l.Jtta: ;~piia-ucta que se separa de la norma general, 
també esppden inteJfprefarc;pm una manifestació de la distinció entre 
decisió de consciència i deciSiÓ per convicció. En aquella Sentència es 
deia (FJ 4) que "err unqsocietat democràtica, en un Estat social i 
democràtic de -dret, que es construeix sobre el consens majoritari 
expressat lliurement, encara que sigui dintre de les limitacions dels 
sistemes electorals, la permissió d'una conducta que se separa de la 
norma general i igual péra tots s 'ha de considerar excepcional (..). 
És a dir, que noes garanteix una abstenció, sinó el dret que l'objector 
sigui declarat exempt del servei militar, que s 'haurà de complir si no 
hi ha aquesta declaració (. . .). D'aquí ve la necessitat de la interpositio 
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• ..,.", •• ",' . D'una banda, el legislador, la comunitat, no es pot 
considerar satisfet amb la simple al'legació d'una convicció personal 
que, pel fet de ser excepcional, s'ha de contrastar per tal de satisfer 
l'interès comú. D'altra banda, l'objector, perquè se li pugui reconèixer 
el seu dret, ha de prestar la col·laboració necessària, si vol que el seu 
dret sigui efectiu, per facilitar la tasca dels poders públics en aquell 
sentit (article 92 de la CE), col'laboració que ja comença, en 
principi, per Jdrenún,cia .dld titular del dret a mantenir-lo, enfront de 
la coacci6;externa,~n ·- la intimitat personal " (original en llengua 
espanyolà:).En aquella Sentència també es destaca "l'interès general 
en lacomprovació .de la seriositat dels motius" al' legats per qui 
exerceix el 'seuàtet al'objecdóde consciència al servei militar. 

La$TS .946/2000,. de 29 de maig, relativa a un delicte de 
negativa aprestàreLserveimilitar, assenyala (FJ 3): "Per «decisió en 
consciènciq» 'Segons Un deStacat autor contemporani, s 'ha d'entendre 
«tota decisió moral seriosa>' ésa dir, orientada per les categories de 
bo i dolent, - que l'individu experimenta interiorment en una 
determinada situació com a vinculant i incondicionalment obligatòria 
per a ell, de manera que no podria actuar encontra d'ella sense 
càrrec o conflicte seriós de consciènéia». [,/.1 Ja en el camp 
doctrinal, és important distingir el fet realitzat per motius de 
consciència del realitzat per simple convicció; i s'ha d'afirmar 
categòricament que el dret a l'objecció de consciència no abasta 
aquest darrer supòsit, atès que és clar que l'indivit/.uha d'àntepqsar la 
decisió del legislador a les seves pròpies convicciont$discrepants. En 
aquest àmbit, s'ha de reconèixer també queel :dret a .. ·la llibertat 
ideològica i a l'objecció de consciència, com la generalitatdelfdrets, 
té els seus propis límits". En el fonament jurídic quart,de la resolució 
esmeritadajas'at1rm.*va: .u L 'a[·legació del recurrent, justificativa de la 
seva conducta, .. que Ja pr(#s(aeió social substitutòria «contribueix a 
perpetuar ijustificat l'exis(ència d'aquell (el servei militar)>> i «va en 
contra deIa seva c(jnsciè"ciai ideologia», no suposa cap altre cosa 
que una simple opinió pd.rticular que de cap manera pot desconèixer 
l'obligatorietat de l'orllenament jurídic" (original en llengua 
espanyola). 

-Cinquè. En el supòsit sotmès al nostre enjudiciament, es 
considera provat -que l 'obligació d'acudir al col·legi electoral per 
constituir la mesa electoral - i, si s'escau, formar-ne part- en unes 
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tffií(~cc:lOrls a Corts Generals, és contrària a la ideologia política de 
l'acusat. Tot i això, no ha quedat acreditat que el compliment d'aquella 
obligació suposava un greu conflicte de consciència, com a 
conseqüència del fet que aquesta va generar en l'acusat un deure 
absolut o extremament intens d'ometre aquell deure jurídic. La 
ideologia independentista no comporta necessàriament l'aparició de tal 
conflicte de consciència, ja que aquesta ideologia pot perfectament 
defensar.;.seenelmarc de l'ordenament jurídic vigent, encara que la 
seva rèaiització 'suposi una superació d'aquest. D'altra banda, no ha 
quedat ,acreditat que, en relació amb el compliment d'altres 
obligacioIls derivades de l'~ctual configuració de l'Estat espanyol i de 
les seves relacions amb Catalunya, l'acusat pateixi un conflicte de 
consciència> semblant alqueal·lega. Per exemple, no ha quedat 
acreditat aquest conflicte de consciència en relació amb l'obligació 
d'identifica.r ... seambel número del seu document nacional d'identitat 
-malgrat. que, · si més no .de vegades, l'acusat identifiqui aquell 
númetocom el propi del NIF espanyol, afegint que ell és un ciutadà 
català-· . , o de pagar els impostos destinats a sufragar les despeses de 
l'Estat espanyol. I és dificil que sorgeixi un conflicte . existencial de 
consciència en relació amb les obligacions previstes per a la 
celebració d'eleccions a Corts Generals, quan no sorgeix un conflicte . 
similar en relació amb el compliment d'altres obligacionsderivàdes de 
la condició de ciutadà espanyol. Per tant, considerem que la declaració 
de l'acusat, els documents aportats i els que consten a la causa, són 
insuficients per considerar provat un conflicte . de ,çonsqiència que 
permeti considerar que la seva actuació és fnlit d'unà decisió de 
consciència, i reduïa d'una manera molt considen;lble la> capacitat de 
motivar-se per les normes. 

Sisè. . No. cQllcorre . cap causa de justificació que exclogui 
l'antijuridicitàtde la conducta típica . 

. L'actuacióde 'l'acqsat no està justificada per l'exercici legítim 
d'un dret i, més concretament, per l'exercici del dret a la llibertat 
ideològicareconegtit .a l'article 16 de la Constitució espanyola, ni pel 
dret a ·l'objecció de cOIlsciência~ 

En telaci6 amb els lítnitsde la llibertat ideològica, s'afirma en la 
STC 55/1996 (Ple), de 28 de març (FJ 5è): "tal com hem reiterat en 
altres resolucions, sQta pena de buidar de contingut els manaments 
legals, e/dret a la llibertat ideològica reconegut a l'article 16 CE no 
és per si sol suficient per . eximir els ciutadans per motius de 
consciència del compliment de deures legalment establerts (STC 
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1982, 101/1983, 160/1987, 161/1987, 321/1994 i ¡TC 
1227/1998)". Més endavant, en lamateixa resolució, siafirma: HEn la 
mesura en què determinats èomportaments no siguin expressió lícita 
de la llibertat ideològica ni quedin emparats per . l'objecció de 
consciència legal o constitucionalment estatuïda poden ser, en 
principi, objecte de tipificació penal. Amb -independència que l'índole 
del mòbil propi d'una determinada mena de conductes pugui i, segons 
els sujJòsits,siincideix en e/major o menor desvalor d'aquestes, hagi 
de tenir-se . en compte en. la configuració de la penà, el que és cert i 
evident és que, tret que es pretengui diluir l'eficàcia de les normes i 
menystenir l'ordre jurídic i soêial que conformen legítimament, no pot 
negar~se Iq. punibilitat d'un comportament pel mer fet de la seva 
coher~nciaamb les >conlJÍccions de l'autor " (original en llengua 
espanyóla). 

Un raonament .simihlr. ya portar el Tribunal Constitucional a 
rebutj~rque la condenmade qui es va negar a realitzar la prestació 
social substitutòria, justificant-ho en les seves idees pacifistes, 
infringís .el dret .a la llibertat ideològica. Concretament, la STC 
321/1994, de 28 de novembre, remetia a la STC 16011987 i afirmava 
(FJ 4t) que Hel dret a ser declarat exempt del servei militar no 
s'esdevé directament de l'exercici de la llibertat ideològica, per més · 
que·s'hi trobi connectat, sinó tan solament del fet que la Constitució, 
en l'article 30.2, ha reconegut expressament el dret a ['objecció de 
consciència, referit únicament al servei militar, i l'exercici del qual 
suposa el naixement del deure de complir ... la > prestació .. social 
substitutòria, sistema que permet a l'objector compUr;elsobjectius de' 
la norma de servir a la comunitat salvaguar1anrles seves íntimes 
conviccions (STC 160/1987). El recurrent no pot,Pl!rtant, justificar 
la seva negativa al compliment de la prestació socialsubstitf!..((}ria ni 
apel'lant ala llibertqt ideològica, ni mitjançant l'exercici de l'objecció 
de consci~flcia, dret que . la Constitució refereix únicament i 
exclusivament (jJserveimilit{l,r " (original en llengua espanyola). 

R:eferint--se específicament a la conducta descrita a l'article 143 
de la LleLorgànicade règim electoral general, la jurisprudència ha 
negat reiterada.mentque la seva realització pugui entendre's emparada 
pel dret a la llibertat ideològica. 

En la STC 1095/2007, de 28 de desembre, s'afirmava (FJ 2n): 
HLa llibertat ideològica ~ .. ) no allibera de les obligacions ciutadanes, 
que tenen el seu ancoratge en la Constitució i més concretament en la 
Llei orgànica general electoral. ~ . .) L'article 16.1 CE, que estableix i 
empara la llibertat ideològica, no xoca amb l'exercici del càrrec 
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que d'acord amb la Llei li va ser assignat, ja que això no li 
impedeix assumir o professar qualsevol opció en el camp de les idees i 
del pensament, i, fins i tot, prescindir de l'exercici del dret de sufragi 
actiu o passiu, però com a ciutadà integrant del cos social es troba 
moralment i jurídicament obligat a acceptar les normes essencials 
que mantenen, amb ordre, llibertat i justícia, l'estructura de la 
societat en què viu i de la qual també rep els beneficis com qualsevol 
altre ciutadà" (original en llengua espanyola). 

La STS 1054/2004, de 4 d'octubre, subratllava que "la llibertat 
, ideològica que reconeix l'article 16.1 CE no és una clàusula que 
permeti sotmetre els deures legals , a les conviccions dels ciutadans. 
Dit amb altres paraules: la llibertat ideològica no autoritza a actuar 
contra el dret, sinó a no suportar cap limitació de drets per raó de la 
ideologia o de les creences. El text de l'article 16 CE és clar: la 
garantia reconeix el límit necessari per al manteniment de l'ordre 
públic, és a dir, no dispensa del compliment de la llei. Per tant, la 
convicció del recurrent no tenia el caràcter d'una causa de 
justificació" (original en llengua espanyola). 

D'acord amb la STS 130111998, de 28 d'octubre, FI4t, uno pot 
servir com a fonament d'una resolució absolutòria el fet que el 
subjecte autor de la infracció penal pugui delinquir mogut per les 
seves creences religioses o d'una altra mena. Això no té res a veure 
amb l'error de prohibició. Es tracta del problema de la delinqüència 
per convicció, que existeix quan qui delinqueix col'loca per sobre' dels 
deures que com a ciutadà li incumbeixen (qualsevol prestació en 
benefici de la comunitat que la llei imposa) la sèVa pròpia ' i personal 
convicció interior derivada de les seves idees polítiques, religioses o 
d'una altra mena. (. .. ) Quan es produeix aquest , conflicte, ha de 
prevaler el manament legal, perquè la vigència de , les normes 
jurídiques no pot quedar co"dicionada a l'aprovació que en pugui fer 
cada ciutadà. No es tracta d'una mera recomanació, el compliment de 

,la qual pugui dependre de la voluntat d'un individu o dels qui formen 
una determinada comunitat ideològica, tret que la llei expressament 
estableixi' una altra cosa, com s'esdevé amb el servei militar 
obligatori, respecte del qual la nostra Constitució reconeix eficàcia a 
l'objecció de consciència i la legislació posterior regula l'anomenada 
prestació social substitutòria" (original en llengua espanyola). 

Setè. Tampoc no pot apreciar-se l'existència d'un estat de 
necessitat, que exclogui l'antijuridicitat de la conducta o la culpabilitat 

, de l'autor. 
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El mal que representa la conducta típica és major que la lesió de 
la llibertat ideològica de l'acusat que comporta el compliment de les 
obligacions previstes a la legislació electoral. En aquest sentit, cal 
destacar que, tot i que el deure de ser membre d'una mesa electoral pot 
considerar-se un deure fungible, no ho és el deure de comparèixer en 
el moment de la seva constitució, que -correspon al president, als 
vocals i als suplents. D'altra banda, malgrat que s'entengui que 
l'incompliment d'aquests deures representa la posada en perill d'un bé 
jurídic supraindividual o col· lectiu, i que la posada en perill d'un bé 
jurídic d'aquesta naturalesa és menys greu que la d'un bé jurídic 
personal, no es pot desconèixer que l'actuació de l'acusat generava, 
també, el perill que l'obligació de ser membre de la mesa electoral 
recaigués sobre una tercera persona, amb la consegüent limitació d'un 
bé personalíssim com és la seva llibertat. També cal tenir en compte el 
caràcter dolós de la creació d'aquest perill. Finalment, cal destacar que 
l'article 20.5 CP exigeix una ponderació de mals, el resultat de la qual 
no serà sempre coincident amb el d'una ponderació dels béns jurídics 
afectats, ja que en aquella cal valorar, també, la ingerència que 
representa que el subjecte afectat per l'amenaça d'un mal neutralitzi el 
perill traslladant el conflicte a l'esfera dels béns jurídics d'un tercer, 
aliè a l'aparició d'aquella amenaça. 

És aquí irrellevant el fet que l'acusat hagi desenvolupat, des de 
fa anys, un ferm compromís social en altres àmbits, com a membre 
actiu de diverses associacions sense ànim de lucre i portals d'Internet: 
Cercle d'Estudis Sobiranistes, Geonames.org, Bloc Gran del 
Sobiranisme, EstatPropi.cat i Softcatalà. És igualment irrellevant que 
hagi participat activament en la implementació del català en les noves 
tecnologies, impartint conferències, participant en taules rodones, 
escrivint articles, etc. 

Tal com es dedueix del que s'ha apuntat anteriorment en relació 
amb la intensitat delconf1icteentre la ideologia de l'acusat i el deure 
derivat de la seva designació com a suplent segon del vocal segon de 
la mesa electoral, la disminució de la capacitat de motivar-se per la 
norma infringida, derivada del conflicte, no té prou . intensitat per 
entendre que exclou la culpabilitat de l'acusat. Això no suposa 
desconèixer la relació entre aquesta exigència de la responsabilitat 
penal i el fonament preventiu de la pena. D'altra banda, aquí cal 
destacar que la conducta imposada a l'acusat podia consistir, 
exclusivament, . en el fet de presentar-se a la constitució de la mesa 
electoral. En tot cas, la conducta que l'acusat havia de dur a terme no 
comportava, ni expressava, que ell compartís ni estigués d'acord amb 
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-rU''''LU'tl..l configuració de l'Estat espanyol i la situació de Catalunya en 
aquest marc. Des del punt de vista ideològic de caràcter general, la 
conducta imposada a l'acusat era, en definitiva, perfectament 
compatible amb la seva legítima discrepància personal respecte 

. d'aquesta situació, derivada de la llibertat ideològica que reconeix la 
Constitució. 

Atès que hi ha altres vies per · manifestar la discrepància 
personal amb els límits actuals de l'Estat espanyol, i que no consta que 
la ideologia independentista de l'acusat hagi provocat cap conflicte en 
relació alnb el compliment d'altres obligacions derivades de la seva 
condició de ciutadà espanyol, no es pot admetre que tal ideologia 
impliqués, en el cas ara analitzat, una disminució penalment rellevant 
de la capacitat de l'acusat de motivar-se per la norma infringida, ja que 
és perfectament exigible, ateses la vigència del principi de legalitat i la 
funció preventiva del dret penal, que les seves legítimes discrepàncies 
ideològiques es manifestin d'una manera diferent i respectuosa amb 
l'ampli marc de llibertats dissenyat per l'ordenament jurídic vigent. 

Vuitè. En l'actuació de l'acusat no s'aprecia un error de' 
prohibició, derivat d'una creença errònia sobre l'eficàcia del dret a la 
llibertat ideològica reconegut a l'article 16 CE, i/o de l'objecció de 
consciència, ni sobre els límits d'una altra causa de justificació. No hi 
ha cap base per negar que l'acusat era conscient que la seva actuació 
podia considerar-se antijurídica, i acceptava aquesta possibilitat, 
actuant, pel cap baix, amb dol eventual. No hi ha cap aspecte relatiu a 
la capacitat inteHectual i a l'educació del subjecte que permeti arribar 
a una altra conclusió. Tal com es desprèn de la seva declaració, del 
document en què se lí notificava la designació, i del fet que el 
recurrent no hi formulés cap al· legació abans del dia deIes eleccions, 
l'acusat era plenam~nt conscient de la singularitat' del tractament 
jurídic de l'objecció de consciència al servei militar, en contraposició 
amb altres supòsits en els quals el compliment d'una prohibició o 
manament establerts per l'ordenament jurídic no s'ajusta a la ideologia 
del subjecte. 

No es pot atorgar cap rellevància al fet que l'acusat consideri 
que la normativa legal és injusta. 

Novè. La ideologia de l'acusat no permet apreciar cap 
circumstància modificativa de la responsabilitat criminal, ja que no 
comporta una disminució de l'injust i de la culpabilitat que pugui 
considerar-se rellevant a aquests efectes. Amb tot, entenem que, com a 
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nseqüència del fet que va ser designat suplent segon del vocal segon 
de la mesa electoral, era mínim el risc d'entorpir el procés electoral i 
que terceres persones en formessin part. Per aquest motiu i per la 
influència de la ideologia de l'acusat en la seva actuació, entenem que 
el marc penal ha de concretar-se imposant la pena mínima. 

Desè. L'article 143.1 de la Llei orgànica reguladora del règim 
electoral general estableix la pena d'arrest major. De conformitat amb 
l'Acord del Ple no jurisdiccional de la Sala Segona del Tribunal 
Suprem, de 29 de novembre de 2005, que ha tingut reflex en diverses 
sentències d'aquesta Sala (per exemple, en la STS 703/2009, de 25 de 
juny, ila STS 609/2007, de 10 de juliol), i admet que les disposicions 
transitòries del Codi penal, en particular l' 11 a (que estableix que la 
pena d'arrest major s'ha d'entendre substituïda per la d'arrest de set a 
quinze caps de setmana) s'apliquen en relació amb les lleis especials, i 
atès, també, el que estableix la disposició transitòria 8a, escau imposar 
a l'acusat la peria de catorze dies de presó, en substitució de la 
desapareguda pena d'arrest de cap de setmana. Atès que la pena de 
presó és inferior al mínim legal possible, que fixa l'article 33.3r.a CP, 
ha de ser substituïda ex lege en els termes previstos a l'article 88 CP, 
és a dir, cada dia de presó per dues quotes de multa, o per un dia de 
treball comunitari. Escau deixar aquest aspecte per a l'execució de la 
Sentència, un cop oïdes les parts. 

A més, cal imposar a l'acusat la pena de tres mesos de multa, 
amb una quota diària· de sis euros, i la responsabilitat personal 
subsidiària que estableix l'article 53 CP. 

A la STS 1835/2002, de 7 de novembre, es deia que la quantitat 
de la quota diària de la multa "en tot cas, i a risc de quedar altrament 
en la més completa inaplicació l'esmentat precepte [article 50 ep] pel 
que fa a les exigències que estableix, ha de fonamentar-se en algun 
dels puntS següents: a) l'acreditada situació econòmica concreta del 
sancionat, amb suport exprés en la peça de responsabilitat civil 
corresponent; b) alguna circumstància específicament reveladora 
d'una determinada capacitat econòmica (propietat d'un automòbil, 
per exemple); c) si més no, alguna dada que el jutjador d'instància, 
des de l'apreciació que li permeti la seva immediatesa de judici, posi 
en relleu, . amb arguments racionalment acceptables, en la motivació 
de la seva decisió a aquest respecte; o d) en tot cas, fins i tot la 
possibilitat que el tribunal ad quem conjecturi, amb les dades que 
s'ofereixin en el procediment, que la · quantia aplicada no és 
desproporcionada, ja que no · és excessiva atès l'import, situat amb 
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- ,rlYJ·mitat al límit legal mínim, i que a més el condemnat no es pugui 
considerar mancat de tota mena d'ingressos (STS, de 3 dejuny de 
2002, per exemple) " (original en llengua espanyola). 

Aquella resolució també recordava el que s'havia dit a la STS 
d'lI de juliol de 2001, en el sentit que Hel reduït nivell mínim de la 
pena de multa en el Codi penal ha de qúedar reservat per a casos 
. extrems d'indigència o misèria, per la qual cosa en casos ordinaris en 
què no es donen aquestes circumstàncies extremes és adequat imposar 
una quota prudencial situada en el tram inferior, pròxima al mínim, 
com s'esdevé en el cas actual amb la quota diària de mil pessetes" 
(original en llengua espanyola). 

Durant la fase d'instrucció no s'ha practicat cap diligència 
orientada a determinar la capacitat econòmica de l'acusat. Tot i això, 
hi ha prou indicis per considerar que la seva situació econòmica és 
millor que la que hauria de portar a la fixació de la quota mínima. La 
prova documental aportada per la defensa i, més concretament, el 
contingut del document número 22, permet afirmar que l'acusat 
treballa o ha treballat recentment com a investigador del CSIC en el 
camp de la geologia marina, i que té una formació (llicenciat ~n 
geologia i DEA en ciències del mar), aficions i disponibilitat de temps 
que no són els propis d'una persona que es trobi en situació 
d'indigència. 

Així mateix, escau imposar a l'acusat les penes d'inhabilitació 
especial per al dret de sufragi passiu per sis mesos, accessòries legals i 
costes. 

Un cop vistos els preceptes legals esmentats i els altres generals 
i aplicables, 

DECIDIM 

Que cOlldemnem Marc Belzunces Ibañez com a autor 
criminalment 'responsable<.d'un delicte electoral de l'article 143 de la 
Llei orgànica del règim electoral general, sense la concurrència de 
circumstàllciesmodificatiyesde la responsabilitat criminal, a la pena 
de catorze dies de presó, ,substituible en l'execució de la Sentència, 
d'acord amb el que estableix l'article 88 del CP, a la pena de tres 
mesos de'multa amb una quota diària de sis euros amb responsabilitat 
personal subsidiària d'un dia per cada dues quotes impagades, a la 
pena d'inhabilitació especial per al dret al sufragi passiu durant sis 
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"""" ", .. "n.", i a pagar les costes processals. 

Notifiqueu aquesta resolució a les parts en la deguda forma, 
d'acord amb la llei. 

Aquesta és la nostra Sentència, de la qual s'ha d'unir un 
certificat al rotlle, que pronunciem, manem i signe 

PUBLICACIÓ. i s'ha publicat la Sentència anterior, 
llegida pel magistrat pon nt En dono fe. 
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