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CODI 2 A INGRESSOS 

 
 

El passat dilluns, durant el torn de matí, quan companys del DERT conduïen al Departament d’Ingressos 
un intern per sortir de diligències, aquest va agredir tirant-se sobre els companys del DERT i del 
personal d’ingressos sent necessari l’activació del CODI 2 mentre els companys del CME també 
intentaven     reduir-lo davant l’estat de violència. 

 

CC.OO dóna tot el seu suport als 3 companys que van resultar lesionats i van haver de ser derivats a la 
Mútua, algun d’ells amb baixa laboral. Felicitem als companys que van actuar en l’incident per la seva 
professionalitat i per evitar danys majors alhora que esperem la ràpida recuperació dels companys 
agredits. 

 

Aquest dimarts el CP Lledoners ha rebut la visita de membres de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans del Parlament entre els quals no hem pogut veure al diputat membre de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Crida Constituent  (CUP) i .Sr. Benet Salellas i Vilar. 

 

Ens hauria agradat que persones que ostenten la gran responsabilitat de representar al poble de 
Catalunya  i que d’una forma tan fàcil entonen un discurs populista, allunyat de qualsevol realitat, 
tergiversant dades. No hem pogut aprofitar i fer-li evident el nostre posicionament totalment en desacord 
com a representants de la plantilla. 

 

Aprofitem l’ocasió i hem fet arribar al diputat la nostra predisposició per reunir-nos amb ell alhora que el 
convidem a realitzar una visita al centre per tal de poder comprovar personalment com qualsevol de les 
seves manifestacions  (us adjuntem recull d’àudio de la seva intervenció en la comissió de justícia) on 
qualsevol semblança a la realitat és pura ficció. 

 

Sant Joan de Vilatorrada, 19 d’abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCOO C.P. Lledonerscontinua 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 


