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AGRESSIÓ AL CAP D’UNITAT DEL DERT  

 
Aquest passat dissabte dia 7 de juny un altre lamentable incident protagonitzat per un intern 
en primer grau, amb un llarg historial d’alteracions de l’ordre i d’inadaptació a la vida 
regimental va agredir al Cap d’Unitat del DERT. 
 
Sol·licitem a la direcció del centre que faci seva la nostra queixa, i que tots aquests interns 
que sistemàticament són protagonistes d’incidents i que tenen diagnosticada una patologia 
psiquiàtrica el Centre Directiu els recol·loqui en centres designats a tal efecte.  
 
CC.OO dóna tot el seu suport al company que va resultar agredit així com felicita a tot el 
personal per la seva professionalitat i la diligència en resoldre l’incident. 
 
CC.OO troba lamentable i incomprensible que la bona tasca i professionalitat de la plantilla, 
sobretot quan es tracta de situacions com aquesta, es vegi menyspreada per les decisions 
del comandament d’incidències que com a resultat d’aquests fets tan greus només va 
decidir un aïllament provisional i el seu aixecament a mitja tarda, restant la resta del cap de 
setmana i fins aquest moment en vida ordinària sense prendre cap mena de mesura. 
 
Exigim i demanem responsabilitat a la direcció del centre, que fets d’aquesta mena no 
quedin impunes. Per si algú no ho sap hi han les mesures cautelars i les sancions 
executives per fets com aquest.  
 
Esperem que la direcció prengui nota i rectifiqui elevant la corresponent denúncia i 
reclassificació de l’intern.  
 
CC.OO farà un seguiment d’aquest i de tots els casos per evitar que situacions com 
aquestes quedin impunes i demanarà i exigirà una professionalitat, rapidesa i legalitat a la 
direcció.  
 
 

 
 
 
 
Sant Joan de Vilatorrada, 09 de juny de 2014. 

CCOO C.P. Lledoners  continua treballant perquè el nostre centre de treball sigui cada dia una 
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