
 

 

CONTINUEN ELS INC
 
Companyes, companys, 
Una vegada més un company del nostre centre acaba a la mútua per realitzar la seva 
feina en les condicions actuals en les que treballem.
d’incidents greus que s’estan donant a tots els centres penitenciaris.
 
I per què està passant això? 
i incidents a les presons? 
 
Es produeixen: 

- Politiques de restriccions i retallades
- Manca de personal 
- Treballem amb inseguretat 
- Política nefasta de la DG i les direccions dels centres vers als treballadors
- Inconsciència a la política de la DG 
- No s’utilitzen els mitjans preventius i punitius que té el sistema
- No s’aplica sempre estrictament la llei
- I d’altres... 

Els resultats: 
- Treballadores i treballadors maltractats
- Personal d’interior, oficines i rehabilitació desmotivat
- Manca de seguretat als centres
- Falta de recolzament al personal que té al seu càrrec la DG
- Perilla la seguretat i la integritat dels treballadors
- Augment dels incidents i les agressions
- I la nostra dignitat per terra 

 
Des de CCOO exigim respecte i dignitat a 
assumeixin de manera responsable
qualsevol atemptat contra els se
Reiterem la nostra petició a la DG que les agressions i amenaces als treballadors siguin 
tractades com atemptat a l’autoritat.
 
Lluitem junts per la DIGNITAT DEL TREBALL PENITENCIARI.

Via  Laieta
 

genepresons@ccoo.cat
www.ccoo.cat/fsc

Secció Sindic al CP Quatre Camins

cpqcamins@ccoo.cat

 

CONTINUEN ELS INCIDENTS

Una vegada més un company del nostre centre acaba a la mútua per realitzar la seva 
feina en les condicions actuals en les que treballem. I aquest és només un d

estan donant a tots els centres penitenciaris. 

I per què està passant això? Per què cada vegada són més freqüents les agression s 

Politiques de restriccions i retallades. Ens roben els diners i els drets

Treballem amb inseguretat i en condicions molt precàries 
Política nefasta de la DG i les direccions dels centres vers als treballadors

la política de la DG de com s’han de portar les presons
utilitzen els mitjans preventius i punitius que té el sistema 
aplica sempre estrictament la llei 

Treballadores i treballadors maltractats 
interior, oficines i rehabilitació desmotivat 

t als centres 
al personal que té al seu càrrec la DG 

Perilla la seguretat i la integritat dels treballadors/es i dels interns
Augment dels incidents i les agressions 
I la nostra dignitat per terra com a treballadors públics del Depar

ESTEM FARTS!! 

de CCOO exigim respecte i dignitat a la nostra feina i que la DG i l
assumeixin de manera responsable l’obligació de protegir el seu personal envers 

at contra els seus treballadors i treballadores, tal com diu la normativa.
Reiterem la nostra petició a la DG que les agressions i amenaces als treballadors siguin 

’autoritat. 

DIGNITAT DEL TREBALL PENITENCIARI.  
CCOO - Secció Sindical CPQC

 
 
 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tels. 934812849 - 934812834 

genepresons@ccoo.cat 
www.ccoo.cat/fsc/presons 

al CP Quatre Camins  

cpqcamins@ccoo.cat 

@ccoocpqcamins 

IDENTS 

Una vegada més un company del nostre centre acaba a la mútua per realitzar la seva 
aquest és només un d’un seguit 

Per què cada vegada són més freqüents les agression s 

. Ens roben els diners i els drets 

Política nefasta de la DG i les direccions dels centres vers als treballadors 
han de portar les presons 

 

i dels interns/es 

epartament de Justícia 

la nostra feina i que la DG i l’equip directiu 
el seu personal envers 

us treballadors i treballadores, tal com diu la normativa. 
Reiterem la nostra petició a la DG que les agressions i amenaces als treballadors siguin 

Secció Sindical CPQC 


