7è. MOCINONS
7è.1 -MOCIÓ PER DEMANAR TOTS ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA AL CONGRES DELS
DIPUTATS QUE ESTUDIIN MODIFICAR EL CODI PENAL AUGMENTANT LES PENES ALS
ROBATORIS QUE AFECTEN LES INFRAESTRUCTURES DELS SERVEIS PÚBLICS.
Atès els últims actes vandàlics que han sofert alguns dels municipis de la comarca en la
sostracció de cables ;
Atès que normalment en les pòlisses d’assegurances dels Ajuntaments, el que es té cobert es el
robatori però no el furt, i la diferencia en la llei en el cas de furt s'entén aquella acció de quedarse amb "... les coses mobles alienes sense la voluntat del seu amo ...", i que per robatori s'entén
aquella acció que provoquen aquells que "amb ànim de lucre, s'apoderin de les coses mobles
alienes emprant força en les coses per accedir al lloc on aquestes es troben o violència o
intimidació en les persones ".
Les dues figures són molt semblants (ja que totes dues tenen com a finalitat apoderar-se de
quelcom que els és aliè i que té un legítim propietari) però molt diferents alhora (ja que mentre
el furt simplement esmenta l'acció de quedar-coses alienes, en l'altre cas (el robatori) s'esmenta
el apoderar-se de coses alienes mitjançant l'ús de la força o amb violència i intimidació de les
persones.
Atès que aquest actes estan tipificats com a delicte de furt, i aquest és menys greu que el de
robatori. I afegint que si els imports dels sostret no arriben al 400€ té la consideració de delicte
lleu;

Es proposa aprovar al Ple del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en defensa de la seguretat i
protecció dels bens, instal·lacions, equipaments públics, una MOCIO per fer arribar a tots els
Alcaldes de la Comarca l’adhesió, per demanar conjuntament al CONGRES DELS DIPUTATS que
siguin revisats i augmentades les penes que s’imposen en l’actual Codi Penal als delictes contra
el patrimoni, en especial el furt en tot el que fa referència a conduccions, cablejat, equips o
components d'infraestructures de subministrament elèctric, d'hidrocarburs o dels serveis de
telecomunicacions, o d'altres coses destinades a la prestació de serveis d'interès general, i es
causi un menyscapte greu als mateixos actualment tipificat en l’article . 235.3 CP, passi a ser
tipificat com a delicte de robatori
Acord.
Primer. Instar al Congrés de Diputats de l´Estat Espanyol per a canviar la tipificació de Furt a
robatori, quan afecti a la sostracció en bens i serveis destinat al servei públic, i enduriment de
les penes actualment aprovades .
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Segon. Traslladar aquest acord a la Presidència del Congrés de Diputats de l´Estat Espanyol i a
cadascún dels grups parlamentaris que el composen.
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