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AGRESSIÓ Als FUNCIONARIS del DERT - 02/2013 
 
Un altre company va patir una brutal agressió mentres estava realitzant el 
seu treball al DERT.  Primer de tot desitjem la seva ràpida recuperació.  
Vergonyós tot el que va succeir per obtindre la baixa médica. Nefasta la 
gestió de la “nostra”  MUTUA . 
 
Perquè cada vegada són més freqüents les agressions a presons? 
     Es produeixen : 
     -   Política de restriccións i retallades  

- Tenim manca de personal 
- Ens fa falta un protocol ràpid de desactivació de les rescloses (al DERT) 
- Treballem amb inseguretat per la minva de les condicions laborals 
- Política nefasta de la D.G vers el personal penitenciari 
- Inconsciència a la política de la DG, de com s’han de portar les presons 
- Per no utilitzar els medis punitius i preventius que te el sistema 
- Per no aplicar estrictament la llei.   Entre d’altres..... 
Els Resultats : 
- Treballadors i treballadores maltractats. Ens sentim abandonats i humiliats  
- Personal,  sigui d’interior, tractament i oficines esta desmotivat 
- Manca de seguretat als centres 
- Falta de recolzament al personal que te al seu càrrec la D.G  
- Perilla la seguretat dels seus treballadors/es  i dels interns/es 
- Augment de les agressions 
- Minva de les condicions laborals... i la nostra dignitat pel terra com a 

treballadors públics del Departament de Justícia  
   
                                           ESTEM  FARTS!!! 
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. Demanen un cop mes a la Direcció General  que les  
agressions i amenaces als  treballadors siguin tractades com 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 : 

cplledoners@ccoo.cat 


