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integrat pels fitxers pertanyents a la 
confederació o unió regional corresponent 
segons el lloc on radiqui el teu lloc de feina, a 
la federació del sector al que pertanyi 
l’empresa en la que treballis, així com –en tot 
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CCOO: http://www.ccoo.es fer clic sobre 
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telèfon 917028077. 
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Secció Sindical Grup BMN Illes Balears 

Vicens: "Segueixo mantenint la meva innocència, no 
vaig rompre cap vidre ni vaig coaccionar ningú" 

 

• Katiana Vicens queda absolta del delicte contra els  drets dels 
treballadors i no haurà d’entrar a la presó 

• CCOO està valorant presentar un recurs a la sentènc ia 
 

El Jutjat Penal número 6 de Palma ha imposat a la secretària general de CCOO de les 
Illes Balears, Katiana Vicens, una multa de 4 000 euros per un delicte de coaccions i un 
altre de danys, i ha estat absolta del delicte contra els drets dels treballadors. Katiana 
Vicens va haver de declarar el passat dia 13 davant el Jutjat acusada de trencar el vidre 
d'un autobús durant un piquet en la vaga general celebrada el 29 de març del 2012, fets 
que no es varen demostrar. La Fiscalia sol·licitava per a ella una pena de quatre anys i 
mig de presó. 
 
Katiana Vicens, segons la sentència feta pública el 29 d’octubre, ha estat condemnada 
per un delicte de coaccions i un altre de danys, i queda absolta del delicte contra els drets 
dels treballadors que també li imputava el Ministeri Públic. 

 
En aquest sentit, la secretària general de CCOO de 
les Illes Balears ha declarat que és “injust” que la 
condemnin per alguna cosa que “no vaig fer“ i reitera 
que segueix mantenint la seva innocència: “no vaig 
rompre cap vidre ni vaig coaccionar ningú”, ha afirmat. 
Vicens ha afegit que “CCOO està valorant un recurs a 
la sentència”. 
 

Durant la seva declaració en el judici, Vicens va 
assegurar que en cap moment va insultar o va 

amenaçar el conductor de l'autobús ni va veure cap vidre romput, sinó que va ser el xofer 
qui la va agafar de la mà i la "va sacsejar. 


