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CODI 1 INFERMERIA 
 

Aquest passat divendres dia 18 de setembre vem viure un altre lamentable incident aquest 
cop al departament d’infermeria on en el decurs de la intervenció tres companys van 
resultar agredits. 
 
CC.OO dóna tot el seu suport als companys que van resultar agredits així com felicitem a la 
resta de companys per la seva actuació, professionalitat i plenament satisfactòria resolució 
de l’incident que va evitar danys majors. 
 
Demanem a la direcció del centre que elevi la corresponent denúncia per l’incident. I oferim 
els nostres serveis jurídics als companys afectats perquè actes d’aquesta naturalesa no 
quedin impunes. 
 
CC.OO ha sol·licitat a la direcció del centre la convocatòria del comitè d’autoprotecció amb 
la proposta d’ordre del dia: modificació de la normativa de rescloses aprovada pel consell de 
direcció en data 25/07/2012. Perquè situacions com les viscudes amb l’incident no es tornin 
a repetir. 
 
Un cop mes CC.OO recorda a aquesta direcció que la gestió eficient de la plantilla que tant 
presumeix, no passa per deixar diversos serveis infradotats de forma sistemàtica com ha 
estat aquest cas i que quant la realitat ens demostra dia rere dia des de l’obertura del centre 
la manca de personal és una realitat i no sols una mala gestió. Assumeixin la seva part de 
responsabilitat i una altre vegada els tornem a demanar que facin front comú  amb 
nosaltres per la petició a la DG de la cobertura de totes les places vacants en el centre. I si 
tenen de tancar serveis per poder dotar als mòduls de suficients funcionaris que ho facin, 
aquí ens trobaran donant-los tot el nostre recolzament. 
 
Em de dir prou, per això des d’aquí instem i convidem a les altres forces sindicals del 
centre a iniciar trobades per fer un front comú davant la Direcció General per 
reclamar la cobertura de totes les places vacants del centre, un dels mals que venim 

patint des de fa anys. Em de dir prou a la precarietat laboral que venim patint 
en cada servei i que posa en risc la nostra seguretat. 
 
 
 

 
Sant Joan de Vilatorrada, 20 de setembre de 2015. 

 

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 
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