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EL JUTGE ADMET A TRÀMIT LES PROVES PRESENTADES 
PER LA USPAC CONTRA LA FILTRACIÓ DE DADES 

 
 

USPAC, es va presentar com a acusació particular 

contra un diari digital per publicar les dades personals 

de diferents companys/es, dades obtingudes 

il·legalment mitjançant un “hackeig” que va sofrir un 

sindicat de Mossos (SME). 

 
Com ja sabreu, la nit del 17 al 18 de maig de 2016, un 

hacker va obtenir totes les dades personals de milers de companys/es (dades 

bancàries, correus electrònics, números de telèfon, direcció postal,...) hackejant la 

pàgina web del sindicat, on després les varen difondre per les xarxes socials. 

 

Un diari digital, va fer una captura de pantalla d’aquestes dades i la va plasmar com a 

portada al seu diari durant diverses hores, fins que molta gent, mitjançant les xarxes 

socials, van recriminar al diari aquesta vulneració. 

 
Des d’USPAC, en el mateix moment que ens vàrem adonar, ho vam tramitar als 

nostres serveis jurídics i ens vàrem personar com acusació particular, per tal de 

defensar i garantir la llei de protecció de dades dels nostres companys/es; així com 

garantir la seva seguretat personal, per què com a policies que som, són dades molt 

delicades i de les quals moltes persones o entitats en podrien fer un mal ús. 

 
En un primer moment, vàrem interposar una querella contra el diari digital per 

revelació de secrets, on el jutge va requerir directament al Director d’aquest diari, el 

qual va suprimir expressament tant la part on sortien les dades dels agents 

com els comentaris a l’article on els usuaris manifestaven que s’estava infringint la 

LOPD. USPAC va sol·licitar al jutge que s’imputés (investigat) al director 

d’aquest diari, per un presumpte delicte de revelació de secrets. 

 
Al desembre de 2016, el director del diari digital i la seva editorial van comparèixer 

com a investigats (imputats) i van manifestar que no podien identificar els usuaris que 

van escriure els comentaris en la pàgina on van sortir les dades dels agents revelades. 

 
A dia d’avui, us podem comunicar que s’han admès a tràmit totes les proves 

presentades per USPAC, i estem esperant a que la justícia dictamini i faci 

sentència sobre aquest fet tan greu. Així mateix, la unitat de criminalitat 

informàtica del CME també està realitzant un informe pericial per traslladar-lo a V.I. 

 

DES D’USPAC SEGUIM LLUITANT I TREBALLANT PER A PROTEGIR ELS 

NOSTRES DRETS!!! 


