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QUERELLA CRIMINAL CONTRA LA DGP PER DELICTE CONTRA 
LA SALUT I SEGURETAT DELS MOSSOS ARREL DELS 

ATEMPTATS 17-A 

 
USPAC va denunciar des del primer moment la utilització política dels agents del 

CME per part dels seus superiors com ara el Director General de la Policia o el 

Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

 

Lluny d’assumir les seves responsabilitats vers als agents que van actuar aquells dies, 

ens han menystingut de forma sistemàtica i han continuat amb el seu pla de 
retallades de condicions laborals, inclús arrel del dispositiu CRONOS activat amb 

ocasió dels atemptats del 17-A. 

 

És una autèntica farsa amb interessos partidistes el fet de publicitar un homenatge als 

agents amb una “foto” a Alcanar la víspera de l’aniversari d’aquesta fatalitat mentre 

l’actual Director General de la Policia, amb l’inestimable recolzament del seu braç 
instructor com es la Divisió d’Afers Interns, està sancionant a agents que van 

posar en perill les seves vides per defensar a la ciutadania el dia dels 

atemptats sense tenir recursos suficients. 

 

Tot i existir un informe policial que incidia en què no havia existit una formació 

adequada en la utilització de les armes llargues per part de la DGP, es va assumir el 

risc d’utilitzar-les i un agent ha estat sancionat amb 16 dies de suspensió de sou i 
feina quan un tret fortuït va impactar al terra mentre es dirigia a un grup de 

magrebins que exaltaven consignes en àrab a Reus. 19 d’agost de 2017, justament 

quan estava en busca i captura l’últim terrorista i amb quinze cadàvers de ciutadans al 

carrer. Això és la DAI i al seu capdavant el Sr. Jaume Garcia Valls que ha de 

ser cessat de forma immediata. 

 
 

Fruit d’aquest fet s’ha proveït i ratificat davant els Jutjats d’Instrucció de Reus una 

querella criminal interposada per USPAC per un possible delicte contra la salut i 

seguretat dels agents que van veure’s obligats a actuar amb risc per la seva vida. Els 

retalls pels mossos dels Governs de la Generalitat i del Departament d’Interior els 

últims anys ha arribat fins al punt de no existir una formació continuada en l’ús de les 
armes llargues. En comptes d’assumir les seves responsabilitat, els caps polítics 

actuen contra els més dèbils: els agents. 

 

Lluny d’agrair i felicitar als agents intervinents per les seves actuacions, la DGP ha 

paralitzat qualsevol condecoració fins a dies recents, i tot i així està denegant de 

forma arbitrària multitud de felicitacions a les persones que veritablement van 

acabar amb la cèl·lula yihadista: els agents de a peu del CME que van estar 
comminats en horaris de fins a 17 hores continuades de servei sense cap 

reconeixement.  

 

Tant és així, que segons a afirmat el que va ser cap de la Prefectura dels Mossos 

d’Esquadra i coordinador del dispositiu Sr. Ferran López, cap mosso d’esquadra 

mailto:uspac@uspac.cat
file:///G:/Documents/USPAC%20COMUNICATS/www.uspac.cat


USPAC - UNIÓ SINDICAL DE LA POLICIA AUTONÒMICA DE CATALUNYA 
Barcelona - Tarragona – Lleida - Girona 

uspac@uspac.cat | www.uspac.cat 

  

 

 

fora de servei va ser mobilitzat. I això únicament ho fan per un motiu: no 

compensar a aquells agents mobilitzats amb 20 minuts per dia durant els 5 dies que 
va durar l’operatiu CRONOS. Tampoc van respectar els tems de descans, no s’ha 

compensat les hores continuades de feina, i a més es vesteix que tot va ser “un 

simple canvi horari” i no una veritable explotació laboral a càrrec de les nostres 

esquenes i de les nostres famílies. 

 

Ara bé, ni els anteriors governs de la Generalitat presidits pel Sr. Puigdemont, ni 
durant l’aplicació de l’art. 155, ni l’actual presidit pel Molt Honorable Sr. Quim Torra i 

l’Honorable Conseller d’Interior Sr. Miquel Buch, lluny de tenir cura dels seus agents 

del CME, els menystenen en les seves condicions laborals, els castiguen per fer la 

seva feina durant el atemptats del 17-A, els hi deneguen felicitacions amb un malestar 

que va creixent en tot el cos però que intenten amagar; i a més no es compensa ni es 

recompensa la mobilització d’efectius durant aquells fatídics dies.  

 
Ni el Govern de la Generalitat ni el Departament d’Interior tenen recursos per 

destinar al CME, però sí per altres interessos partidistes i polítics allunyats de 

retornar tots els drets que ens han tret i equiparar-nos a d’altres cossos 

policials.  

 

El Departament d’Interior ha negat suport als agents que van ser víctimes 
dels atemptats per la tramitació de les declaracions com a Víctimes de Terrorisme, 

limitant-se a passar-los l’enllaç de la web del Ministerio del Interior perquè es busquin 

la vida. També es nega a indemnitzar als agents pels dies de baixa causats per 

lesions patides en acte de servei. 

 

La Comissió d’Investigació creada al Parlament de Catalunya no vol saber res 

dels agents, de les seves condicions laborals durant aquells dies, del preu que han 
hagut de pagar ells i les seves famílies, de per què es van vulnerar tots els seus drets 

laborals, de per què es continua sense reconèixer la seva actuació. Un reconeixement 

real i efectiu que no consisteix en medalles  del Parlament o dels Ajuntaments al cap 

dels Mossos que res aporten als agents de carrer. S’ha de respectar les condicions 

laborals i assegurar-se que han estat degudament felicitats i compensats tots 

els agents intervinents. Ho fareu? Ho investigareu? Aquí ens teniu per resoldre els 
vostres dubtes si de veritat voleu mirar pels “vostres” mossos. 

 

Els mossos d’esquadra vam demostrar estar a l’alçada de les circumstàncies aquells 

dies malgrat el menyspreu dels nostres polítics. Continuarem posant les nostres vides 

al servei del poble de Catalunya i dignificant un cos del que ens sentim orgullosos de 

formar part. 
 

LA DIGNITAT DEL COS COMENÇA PER RESPECTAR LA DEL SEUS AGENTS 

 

 
ORGULL DE SER MOSSOS  
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