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USPAC, ÚNIC SINDICAT REPRESENTAT PELS SEUS SERVEIS 
JURÍDICS A LES DECLARACIONS DE LA CAUSA PELS 

ATEMPTATS 17-A 
 
 

Els serveis jurídics d’USPAC van interposar querella criminal arrel dels 

atemptats terroristes a Alcanar/Barcelona/Cambrils ocorreguts entorn el 17-A. 

 

Així mateix, en el seu dia també es van personar a les Diligències Prèvies 

60/2017 instruïdes pel titular del Jutjat Central d’Instrucció núm. 4 Sr. 

Fernando Andreu en defensa dels agents lesionats com a acusació particular, 

tot preservant la seva identificació i actuació duta a terme per motius evidents. 
 

Després de l’admissió a tràmit pel Magistrat Sr. Andreu, es va acordar el 

reconeixement pels metges forenses dels diversos companys que representem.  

Amb l’aixecament del secret del sumari, el proppassat 6 d’agost de 2018 es 

van dur a terme diverses declaracions de testimonis protegits, essent els  

advocats d’USPAC els únics presents en defensa dels agents ferits 

juntament amb la lletrada de la casa. 

 

Es tracta d’una macro causa on únicament una primera peça de 21 ja la 

conformen més de 9.000 folis, en un judici que es preveu que pot durar 

mesos.  

 
Tanmateix, USPAC va ser el sindicat que va sol·licitar al Ministerio del Interior 

les condecoracions pels agents ferits en acte de servei. Davant la negativa 

de l’assessoria jurídica del Departament d’Interior a tramitar les 

indemnitzacions com a víctimes d’actes terroristes als mossos, els 

nostres serveis jurídics també la tramiten de forma individual i telemàtica, les 

quals ja han estat admeses i pendents de la valoració pels metges forenses.  

 

Vista la magnitud del procediment i la dificultat d’actuar com a acusació per 

molts companys afiliats a d’altres sindicats no presents al procés penal o 

simplement no afiliats, des d’USPAC posem a disposició de tots el agents 

els nostres serveis jurídics perquè puguin estar correctament assessorats i 

amb coneixement de causa de tot allò relatiu a la reclamació per lesions i 

condecoracions derivades de la impagable feina que van fer aquells dies.  
 

 

FETS, NO PARAULES.  

SEMPRE EN DEFENSA DE TOT EL COL·LECTIU. 
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