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L’ADMINISTRACIÓ CONDEMNADA A INDEMNITZAR
AMB 140.000 EUROS 35 COMPANYS
Barcelona, 21 de novembre del 2017.-

139.492,41 euros! Aquest és el
total de diners amb els quals el
Departament d’Interior haurà
d’indemnitzar trenta-cinc (35)
companyes i companys per
lesions que han patit en actes de
servei.
Lesions que els autors no
pagaven perquè es declaraven
insolvents i que l’Administració
tampoc se’n feia responsable,
provocant així un sentiment d’indefensió enorme en els nostres efectius, que
veien com sortia gratuït agredir a un agent de l’autoritat.
Sobre el principi d’indemnitat volem recordar que, els nostres serveis jurídics
han estat decisius en aconseguir una sentència condemnatòria que obligava
l’Administració a indemnitzar un membre del cos agredit, malgrat el delinqüent es
declarés insolvent.
Així mateix, els serveis jurídics del SAP han estat els primers en aconseguir una
sentència pel principi d’indemnitat, fins i tot abans de celebrar-se el judici de
l’agressió i sense que ni tant sols, l'atacant hagi tingut la possibilitat de declarar-se
insolvent.
Ara, som els primers en fer efectives les extensions d’efecte de les primeres
sentències i consolidar el dret. Fins a trenta-cinc (35) sentències han arribat avui
que obliguen a l’Administració a indemnitzar companys per un import total de
140.000 euros.
Recordem que alguns dels companys que van ser agredits fa més de cinc anys
que esperen que es restitueixin les lesions que van patir i que ara, veuen com els
nostres serveis jurídics han assolit el seu objectiu.
Per tant, des de la nostra organització sindical ens congratulem per la fita assolida
en relació al principi d’indemnitat. Ara esperem que l’Administració canviï de criteri
i no ens obligui a acudir de manera continuada a la via contenciosa i
administrativa, reconeixent d’ofici allò que un cop rere l’altre, nosaltres hem
guanyat en els Jutjats.
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