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ÈXIT JURÍDIC: GUANYEM UNA NOVA SENTÈNCIA  
 

 
Ens plau poder comunicar novament una 

sentència guanyada pels serveis jurídics 

d’USPAC, aquest cop remunten en uns fets 

produïts el dia 3 de maig de 2016 a la via pública 

de la ciutat de Barcelona. Concretament el 

desenllaç succeeix en una cruïlla de la ciutat, fem 

un resum: 

 

Hi va haver una discussió de trànsit entre dos 

ciutadans, on un dels vehicles va cometre una errada de conducció, podent produir un 

accident per a terceres persones, en aquest moment, el conductor de l’altre vehicle, 

era un agent dels Mossos d’Esquadra que es trobava fora de servei. 

 

El company, va baixar del vehicle i es va dirigir al vehicle que va cometre la infracció 

tot identificant-se i acreditant-se com a “policia Mosso d’Esquadra”. El company li va 

explicar el perill que comportava per als altres usuaris de la via la infracció que va 

cometre i la prudència que cal tenir al volant. A la senyora en qüestió no li va semblar 

molt bé que el company li recriminés aquest fets i el va denunciar per un delicte lleu 

de mal tractament, i a més a més, va dir que el company li havia propinat dos 

bufetades (surrealista, per a dir-ho suaument). 

 

Com tots sabem, tot policia que no estigui de servei, si veu qualsevol acte il·lícit, mala 

conducta,... feta per part d’un ciutadà, estem obligats a actuar, així ho estableix la llei 

10/1994 d’11 de juliol de la policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, així doncs, un 

policia és policia les 24 hores els 365 dies de l’any. 

 

Al tenir coneixement d’aquests fets, el sindicat va posar a disposició del company els 

nostres serveis jurídics per a defensar-lo i sobretot per a vetllar pel seu dret a la 

presumpció d’innocència. Per suposat teníem molt clar que el company que es 

trobava fora de servei i va decidir actuar, ho va fer de manera correcta. 

 

Doncs bé, com no podia ser d’una altra manera, l’audiència Provincial de Barcelona va 

corroborar, i així ho demostra la sentència, que l’actuació del company va ser 

correcta i acurada. I per tant, la desestimació de la apel·lació interposada per la 

conductora contra el nostre company, deixant clar que aquests fets no es van produir 

com deia la senyora, i que l’actuació del company va ser l’adequada. 

 
 

DES D’USPAC SEMPRE DEFENSEM ELS NOSTRES 
COMPANYS/ES !!! 


