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AFILIA’T
SECCIÓ SINDICAL DE PRESONS CATAC-IAC
Informació sobre els serveis i cobertures per afiliació a la secció sindical de
presons CATAC-IAC:
El seu caràcter assembleari, la principal força de CATAC-IAC són els seus afiliats.
Aquests afiliats participen amb ple dret a les assemblees de la seva secció sindical, i
també a d’altres àmbits d’actuació del Sindicat.
A més a més, afiliar-se a CATAC-IAC també té altres avantatges, hi ha dos modalitats
d’afiliació la quota d’afiliació sindical bàsica de 15€ trimestrals o bé la quota d’afiliació
total, amb assegurança inclosa, de 31,90€ trimestrals, cobreix:
Quota bàsica de 15€ trimestrals: rebre puntualment informació sobre totes les
negociacions i reunions amb els responsables de l’Administració; rebre assessorament
jurídic i recolzament en assumptes relacionats amb l’activitat laboral.
Quota total de 31,90€ trimestrals : rebre puntualment informació sobre totes les
negociacions i reunions amb els responsables de l’Administració; rebre assessorament
jurídic i recolzament en assumptes relacionats amb l’activitat laboral i a més:
» DEFENSA PENAL: Defensa de responsabilitat penal, per fets produïts en l’exercici de la
seva professió, amb un màxim de 3.000€ en despeses
» FIANCES: Establiment de fiances que s’exigeixin en un eventual procés penal contra
l’assegurat, amb un màxim de 3.000€ en despeses per tal de:
-Obtenir la seva llibertat provisional.
- Avalar la seva prestació en l’acte del judici oral.
-Respondre de pagament de les costes judicials.
» SUBSIDI DE SOU: Reintegrament de les retribucions netes deixades de percebre amb
un límit de 2.500€/mes durant el període que estigui suspès temporalment de sou i feina,
per sentència judicial o resolució administrativa amb un màxim de 365 dies i amb les
exclusions establertes en la pòlissa contractada amb ARAG.
» RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS: Reclamació a un tercer identificable, per
via amistosa o judicial, de les indemnitzacions que corresponguin a l’assegurat pels danys
corporals i perjudicis que li causin, per imprudència o dolosament, en l’exercici de la seva
professió (acusació particular en cas d’atemptat, reclamació de danys imputables al
funcionament normal o anormal de l’Administració)..
» EXPEDIENTS DISCIPLINARIS: Assistència jurídica, assessorament i seguiment davant
expedients disciplinaris i defensa, davant de la pròpia administració.
» JURISDICCIÓ CONTENCIOSA - ADMINISTRATIVA: Recursos i assistència jurídica, si
escau, en procediments per qüestions relacionades directament amb l’àmbit laboral.
Enguany hem aconseguit una millora en la pòlissa d’assegurança dels serveis jurídics,
sense cap cost per l’afiliat a CATAC-IAC que cobreix, amb un límit de 3.000€ i amb les
condicions establertes per ARAG Seguros:
1.- La defensa penal de l’afiliat també en l’àmbit no laboral
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2.- La defensa penal del cònjuge o parella estable en l’àmbit no laboral.
3.- La defensa penal fills menors de 26 anys o incapacitats sense límit de edat en l’àmbit
no laboral.
4.- La reclamació de danys corporals de l’afiliat en l’àmbit no laboral (en via civil, penal o
administrativa: per exemple: accidents de trànsit, agressions, danys imputables a
l’Administració pública...)
5.- La reclamació de danys corporals del cònjuge o parella estable en l’àmbit no laboral.
6.- La reclamació de danys corporals fills menors de 26 anys o incapacitats sense límit
d’edat àmbit no laboral.

Barcelona, 14 de febrer de 2014
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