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Avui dia 29 de octubre la part social (IAC-CATAC i CSIF) i l’Administració 

hem tingut reunió de la comissió dels incidents de setembre. 

 

1- Incidents de setembre de 2019. L'Administració ens informa de 

l’augment dels incidents durant tot l'any 2019, i ho igualen al creixement 

de la violència a la vida en general. Tot i que les agressions augmenten les 

greus a funcionaris s'han estancat. 

Ens informen de la proliferació d'interns que agredeixen d'una manera lleu 

per sortir dels mòduls. Des de la part social se'ls recorda que aquest tipus 

d'interns saben fins on arribar ja que les seves accions acaben quedant 

impunes.  

2- Problemàtica al CP Dones. Es demana des de IAC-CATAC que es 

prenguin les accions necessàries amb els greus problemes que estan 

passant els treballadors del CP Dones amb les continuades denúncies fetes 

per una interna. A dia d'avui hi ha quatre companys denunciats per aquesta 

interna i un company ha hagut de demanar una permuta per  evitar mals 

majors. Tots els companys han desistit d'agafar els serveis jurídics que'ls 

hi oferia l'administració per poca confiança. Demanem el trasllat immediat 

de la interna a un altre centre. Desitgem la ràpida solució de la situació on 

hi ha molts companys afectats. 
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Avui s'ha presentat la sub-directora de centres i gestió penitenciària Paula 

M. i ens ha assegurat de la continuïtat d'aquestes reunions d'incidents.  

 

 

Ens demana l'ajut per poder buscar solucions a les agressions i ens recorda 

l'augment de les baixes que ja està pel 15% de la plantilla. 

  

 

 Des de IAC-CATAC donem el nostre màxim suport als companys agredits. 

Demanem augment de la dotació i oposicions per acabar amb la precarietat 

dels companys interins. 

 

 

 

Barcelona, a 29 d'octubre del 2019. 

Secció sindical de presons. IAC- CATAC 

 


