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ACTE DE PRESENTACIÓ DEL SECRETARI GENERAL DEL 
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA 

 
 
 
 
A la reunió hi assistim un representant sindical de cadascun dels comitès del 
departament, el personal laboral, de justícia juvenil, de jutjats i presons. 
 
Per part de l'Administració també hi assisteixen el director de serveis, el director 
general de presons, el subdirector de RRHH i relacions laborals, la subdirectora 
general de RRHH i econòmics. El secretari general parla ens línies generals de la 
situació del departament,però ens cenyirem a les que ens afecten directament.  
 
Interins: es sorprèn de la gran quantitat de personal que tenim interina, 
comptabilitzen a l'anterior govern, quan precisament va ser amb l'anterior govern 
quan s'han fet mes oposicions que mai. No saben a hores d'ara, si aplicaran alguna 
mesura directa contra aquest personal, tot ho vinculen al dèficit fiscal que els 
permetin, però deixant entreveure que si des de Madrid no autoritzen un 
endeutament de l'1,5 seria possible que prenguessin alguna mesura dràstica en 
matèria de personal.  
 
Centres de Puig de les Basses i El Catllar, com en el punt anterior no saben que 
passarà, han de veure que poden fer, diu ser molt conscient que tenim personal que 
va aprovar una oposició i desprès de tres anys,encara esperen poder accedir al seu 
lloc de treball, tot depèn del desplegament que faci el govern en matèria 
penitenciària. En tot moment parla de la qualitat del servei públic,aquesta qualitat 
esta per sobre de tot.  
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Roba: Li parlem el descontent del personal ja que últimament només fem que patir 
retallades, a tall d’exemple li expressem que aviat haurem de posar-nos la roba de 
penats, donat que les nostres camises tenen els punys i els colls mossegats de tal 
forma que sembla que tinguem ratolins a casa. 
 
També li proposem que abans d’estalviar en personal, que hi ha altres formules, com 
per exemple els assessors, les subvencions a entitats vinculades a partits politics, 
locals de lloguer, i un llarg etc, que les retallades en matèria de personal han de ser 
de debò l’últim recurs. 
 
També demanem la dignificació i el reconeixement de la feina feta, des de CCOO 
creiem que el millor actiu que te una empresa és el seu personal, i així ho defensen 
les millors empreses d’arreu del món, es hora que el departament i  la Generalitat 
reconeguin la bona feina que fa el personal funcionari. 
 
Barcelona, 18 de gener de 2013 
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