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NOVA DECLARACIÓ JUDICIAL DE CONDEMNA A INTERIOR PER 

VOLER CALLAR LA VEU D’USPAC 

 

“Entendemos la reacción sancionadora de la administración como un afán 

de ocultar o disimular un hecho evidente como es la existencia de 

conflictos laborales o sociales dentro del cuerpo de MMEE” (Sentència 23-

09-2020 Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona) 

 

Amb aquestes duríssimes paraules s’estima el recurs dels nostres serveis jurídics 

contra la sanció imposada per Brauli Duart al nostre portaveu perquè a una 

manifestació de 2017 i en mitjans audiovisuals “va defensar i exposar les seves 

reivindicacions com a representant sindical, contravenint la postura i els 

interessos que té el Cos de Mossos d’Esquadra com a institució policial”. 

 

La investigació va ser ordenada “verbalment i de forma confidencial” pel cap de la 

DAI, Sr. JAUME GARCIA VALLS contra la Presidència d’USPAC, identificant els 

nostres representants amb dades personals, noms, cognoms, TIP, i destinant més 

de 16 efectius de mossos i 313 folis d’expedient per poder sancionar a algú. 

 

El Jutjat recorda al Departament d’interior que “Afortunadamente nos encontramos 

insertos en una sociedad democráticamente avanzada y socialmente consciente de 

la existencia de conflictos en la mayoría de ámbitos y sectores sociales, conflictos 

que, hoy en día, a nadie pueden sorprender o extrañar, y muchos menos indignar, 

puesto que la reivindicción de mejoras sociales y económicas es algo perfectamente 

asumido por nuestra sociedad y aceptado como tal.” 

 

Torn per la nova Secretària General ELISABETH ABAD I GIROL i “l’absent” 

Conseller MIQUEL SÀMPER: interposaran recurs i continuaran amb la 

dictadura i la repressió a tots els nivells del Departament d’Interior? O 

acceptaran que estem en una societat democràtica i avançada? 

 

 

Barcelona, 29 de setembre de 2020 


