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Els mossos que van abatre els
terroristes del 17-A demanden
Interior
Els agents reclamen a la Generalitat una indemnització d'1,2 milions d'euros pels
danys i perjudicis que van patir durant l'acte de servei

El mossos a la Rambla després de l'atemptat del 17-A | Europa Press

Els quatre agents dels Mossos d'Esquadra que van abatre els terroristes autors dels
atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils han demandat la conselleria d'Interior per reclamar
una indemnització d'1,2 milions d'euros pels danys i perjudicis que van patir durant l'acte de servei.
Segons ha avançat El País, l'advocat del sindicat Uspac dels Mossos, José Antonio Bitos, ha
explicat que "els quatre agents van neutralitzar la cèl·lula terrorista i en aquesta actuació van
resultar ferits de diversa consideració". Els quatre policies que presenten la demanda són dos
dels presents a Cambrils la matinada del 18 d'agost i els dos que van posar fi a la vida de l'autor
de l'atropellament a la Rambla.
Després d'aquests successos, els agents van patir quadres clínics de reacció aguda a l'estrès i
seqüeles consistents per estrès posttraumàtic, mantenint-se en incapacitat temporal. El
Ministeri de l'Interior els ha reconegut com a víctimes de terrorisme. A més, l'Institut Nacional
de la Seguretat Social ha donat la incapacitat permanent total per a la seva professió habitual a
l'agent que va abatre a quatre dels terroristes.
Bitos, advocat dels quatre mossos, ha explicat que els agents han acudit a la justícia després que
Interior hagi ignorat la seva reclamació per la via administrativa. Així, l'advocat ha argumentat
que la Generalitat ha d'assumir la responsabilitat perquè els agents van patir els danys en actes
de servei.
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Per la seva part, el director dels Mossos, Pere Ferrer, ha remarcat que els quatre agents tenen
dret a presentar la demanda. "Els fets tràgics segurament han provocat que no hàgim estat a
l'altura tots com a cos per acompanyar-los", ha afegit. Amb tot, però. Ferrer ha assegurat que
el cos ha fet "un seguiment i acompanyament" als agents.
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