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            AGRESSIÓ Als FUNCIONARIS al DERT 
                           09/10/2012 
                                

 
CCOO felicita als companys, per la seva professional  encertada        i      

decidida intervenció, i dessitjem aviat la seva recuperació. 
 
 
Avui s’ha  produit un greu incident al DERT del C.P. Lledoners. Un intern va 
protagonitzar  una agressió  i tres funcionaris van patir lesions  
 
CCOO denúncia fermament, un cop més la mancança de personal i exigim 
l’augment de plantilles. Aquest incidents són una clara mostra de l’escenari 
dramàtic al qual ens condueix la nosta Consellera de la política de restriccións i 
retallades en l’ambit dels serveis penitenciaris. El que ha passat, està passant i 
continuarà passant, és responsabilitat de la Direcció General, si no s’atenen les 
reivindicacions de la plantilla i les organitzacions sindicals. 
 
Perilla la integritat dels treballadors/es de presons, perilla greument la seguretat 
de les persones de les quals hem de tenir cura. Aquest fets ens refermen en la 
necessitat de continuar exigint que les politiques de retallades de recursos 
humans i minva de les condicions laborals, que ha endegat de manera 
irresponsable aquesta Administració, no afectin un sector tan sensible com el 
personal penitenciari. 
 
Des de CCOO exigim respecte i dignitat pel nostre treball, i que la D.G. i l’Equip 
Directiu assumeixin de manera responsable l’obligació de protegir al seu 
personal envers qualsevol atemptat contra els seus treballadors i treballadores, 
tal i com diu la normativa.  Des de CCOO no ens cansarem de demanar 
d’insistir perquè les agressions i amenaces als treballadors penitenciaris siguin 
considerades un delicte d’atemptat a l’autoritat. 
 

CCOO C.P. Lledoners  continua treballant perquè el nostre centre de treball sigui cada dia una mica 
millor. Esperem les vostres propostes i iniciatives,  directament al grup de la secció o al correu :   
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