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CCOO DENUNCIEM L’ABSOLUTA INCAPACITAT 
DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA PER 

SOLUCIONAR EL CONFLICTE 
 

El personal al servei de l’Administració de Justíci a destinat a Catalunya 
manté una vaga indefinida des del passat 4 de setem bre de 2013 

 
El 4 de setembre el personal al servei de l’Administració de Justícia destinat a Catalunya va iniciar 
una vaga indefinida com a mesura de pressió contra les retallades, la falta de mitjans materials i 
personals, i la pèssima gestió –entre d’altres qüestions- amb que la Generalitat de Catalunya 
castiga tant als treballadors i treballadores dels òrgans judicials com a la ciutadania que n’és 
l’usuària d’un servei tan bàsic i essencial com ho és la Justícia. 
 
Després de gairebé dos mesos des de que es va iniciar el conflicte, l’única actuació real de 
l’Administració per a acabar amb el mateix no ha estat, ni molt menys, intentar trobar punts 
d’entesa amb el Comitè de Vaga. Només s’ha limitat a intentar vulnerar el dret de vaga dels 
treballadors i treballadores imposant unilateralment serveis mínims abusius, primer del 60% i 
després del 70%. CCOO en ambdues ocasions hem interposat sengles recursos d’empara de 
protecció del dret fonamental de vaga, demanant la suspensió cautelar d’aquests serveis mínims 
abusius, suspensió que en ambdues ocasions ha estat concedida pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya.  
 
A banda d’intentar coartar i vulnerar els drets fonamentals dels treballadors/es, el Departament de 
Justícia pràcticament es limita a penjar de la seva Intranet (que es paga i manté amb els nostres 
impostos) “Notes Informatives” o “Propostes de punts d’acord” amb el clar objectiu de desmotivar i 
fer desistir els treballadors que secunden la mobilització amb afirmacions del tipus: “Pel que fa a 
les reivindicacions econòmiques (...) el Departament reitera (...) que no hi ha cap marge de 
negociació”, i vinculant la negociació al “marc de la transició nacional”, i a que es resolgui amb 
l’Estat “el finançament de la Generalitat de Catalunya” .   
 
Per tal de traslladar als companys i companyes l’estat actual de la situació, el Comitè de Vaga 
celebrarà demà, 30 d’octubre, un total de tres assemblees informatives: una a les 11 del dematí 
als jutjats Socials de Barcelona, i dues més a la Ciutat de la Justícia, a les 14:30 i a les 16 hores. 
 
Per últim, des de CCOO volem recordar a tots els companys/es i a la ciutadania en general que, a 
fí de poder mantenir la lluita que estem duent a terme en defensa d’un servei públic de la Justícia 
públic i de qualitat, hi ha oberta una caixa de resistència de recolzament a la mobilització. El 
número de compte és el 2013 0272 95 0200842540. Des del Comitè de Vaga agrairem tota mena 
de col·laboració. 
 


