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NOU ÈXIT JURÍDIC: GUANYEM UNA NOVA 
SENTÈNCIA !!! 

  
 
 

Com podeu observar portem uns dies anunciant 

noves sentències jurídiques guanyades, de diferents 

tipus (via judicial d’àmbit penal, a la Divisió d’Afers 

Interns i d’àmbit administratiu), doncs bé, un cop 

més podem anunciar una nova sentència guanyada 

de caire penal, felicitar als companys que estaven 

citats com a investigats i pel calvari que han tingut 

que passar aquests dies. 

 

El fet es remunta a Cerdanyola del Vallés, on un companys van sortir denunciats arran 

d’una denúncia d’uns particulars al jutjat, on denunciaven unes lesions sofertes a una 

persona que va ser detinguda. Aquesta persona, coneguda a la zona, va oferir 

resistència, força, i escapoliment al demanar-li que s’aturés per a ser detingut per 

un il·lícit penal que va realitzar. 

 

Els companys/es el van tenir que reduir per a procedir a la seva detenció. I volem 

mencionar que va ser una detenció del tot correcta, així ens ho demostra l’auto 

judicial i la declaració dels companys. 

 

La persona detinguda portava lesions abans de la detenció i, a més a més, es va 

intentar auto lesionar per inculpar als companys davant de l’autoritat judicial. 

 

Des del primer moment que vam saber que aquesta persona va denunciar als 

companys, els nostres serveis jurídics van treballar per a la defensa dels 

companys, i van demanar a l’autoritat judicial, un cop havien declarat els 

companys, l’arxiu d’aquestes diligències. 

 

Finalment s’ha estimat la nostra pretensió i s’ha arxivat el cas!!! Casos com aquests 

tindria que ser l’Administració qui ens defensés i assessorés en tot moment, però com 

no ho fan i “si ho fan” (això ens ho poden corroborar molts companys/es) ens dóna la 

sensació de tenir poca informació i una manca d’assessorament, fet pel qual fins que 

no dicta sentència el jutge, podem passar un bon temps de patiment i temor. 

 

DES D’USPAC SEMPRE DEFENSEM ALS COMPANYS/ES, I ELS 
ASSESSORAREM EN TOTS ELS DIFERENTS ÀMBITS QUE ES 

TROBIN INDEFENSOS!!! 
 


