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TOC, TOC.............ALGÚ GOVERNA????????? 
 

En data 26/09/2014 des de l’ Agrupació de Personal penitenciari de CCOO, es va 

enviar escrit registrat al Sr Enric Colet, secretari general del Departament de Justícia, 

sol·licitant que  realitzés les actuacions pertinents que poguessin garantir als 

treballadors de l’ àrea de Tractament accedir a la flexibilitat horària per a fills menors 

de 12 anys. 

 

El nostre secretari general es el màxim responsable del Departament en matèria de 

personal, tal i com especifica  l’art. 9 del Decret 48/2014 del 8 d’ Abril el qual modifica 

el Decret 56/2012 del 29 de maig  sobre jornades i horaris de treball per el personal  al 

Servei de la Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. Preveu que 

aquesta flexibilitat horària podrà ser efectuada pel  personal amb horari especial 

sempre que sigui autoritzada pel Secretari General del Departament on presti serveis. 

 

Doncs bé, estem a  16.01.2015 i el nostre SECRETARI GENERAL encara no ens ha 

contestat. Entenem que el nostre Govern, dels Mes millors, estigui molt enfeinat  en el 

“Procés” i la convocatòria d’eleccions, però això no pot ser cap excusa perquè  no 

facin allò pel qual van ser escollits pel Poble .....GOVERNAR I TREBALLAR per 

l’Interès Públic. 

 

Porten meses denunciant la desídia de la Direcció General i del Departament de 

Justícia en matèria de personal. No avancem en cap punt dels que els hi plantegem, 

tenim un munt de punts a tractar i sembla que no tenen cap presa per arreglar-los: 

Flexibilitat Horària en Tractament i oficines , Temes de formació, implantació horaris   , 

sol·licituds per cobrir  vacants els diferent centres penitenciaris, descoordinació entre  

les diferents direccions del Centres Penitenciaris , etc..... 

 

Per tot això demanen a la Nostra Direcció General i al Departament de Justícia que 

espavilin i comencin a treballar  com la resta del  col·lectiu penitenciari, perquè servei 

públic som tots. 

 
Barcelona, 16 de gener de 2014 


