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Secció Sindical de Justícia 
 

ANEM A LA ZONA FRANCA: LA DEMOCRÀCIA DELS MILLORS!  

POLIDES I PELADES! CONTENTES I ENGANYADES! 
 

La democràcia dels i les millors! 
 

En primer lloc, agrair-vos que cada vegada hi ha més participació a les eleccions sindicals, i 

especialment, que al Departament de Justícia, ens heu donat el vostre suport en forma de vots, 

els quals ens donen més força per seguir lluitant pels drets del personal. Estem contents i 

contentes, ja que això significa que estem fent bé la tasca que ens confieu. Però això de defensar els 

nostres drets ja sabeu que al govern dels millors no li agrada gaire! Per això, si democràticament, amb 

els vots dels treballadors i treballadores de la Generalitat, la IAC-CATAC hem tornat a guanyar per 

majoria les eleccions sindicals a la Generalitat de Catalunya -de la mateixa manera que al 2015- 

ens sembla vergonyós que la Funció Pública catalana regali una persona delegada a CCOO i UGT pel 

fet de tenir més representació a l’Estat espanyol, i que aquests sindicats ho acceptin, sense que surti de 

la voluntat dels i les votants per la cara!! per la cara?? 

 

No oblidem que aquests sindicats són els mateixos que van signar que part del nostre sou anés cap a un 

fabulós pla de pensions, curiosament a la Caixa, treure les 30 hores per absência per motius de 

salut…!!! 

 

Polits i polides! 
 

Sí, polits en el sou, polit quasi tot el patrimoni de la 

Generalitat per quatre euros i obligats a seguir de lloguer uns 

quants anys perquè els compradors recuperessin la inversió, 

ara ens envien a la Zona Franca, perdó, al barri de La Marina, a 

dos edificis meravellosos dels quals no voldrem sortir, amb un 

esplèndid arbre palplantat al mig del vestíbul, costi el que costi, 

que té enamorat als i les alts càrrecs.  

 

I ens ofereixen una enquesta per saber a quant (€) volem el cafè amb llet i croissant, total per a què 

l'empresa que guanyi la licitació ens ofereixi batuts de cacau amb magdalenes.  

 

Per no parlar de la fantàstica empresa externa contractada (amb els nostres diners) que ens dirà, amb 

els codis postals de cadascú, la manera més ràpida d'anar a la Zona Fra… perdó, a la Marina... com si 

això no ho haguessim mirat i remirat nosaltres, els i les primers/es interessats/des a perdre el menys 

temps possible en traslladar-nos tot l’any dues vegades cada dia, per anar al lloc de treball i tornar.  
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Pelats i Pelades! 
Per si no ens van prendre prou econòmicament amb les retallades, ara 

també ens prenen el nostre temps. Recordem que vam ser els primers a 

rebre les retallades (i les més salvatges tant com treballadors/es com a 

ciutadans ) de cop, pim pam, i a dia d'avui ens ningunegen fent reunions 

per negociar (diuen) com ens tornen part del que ens van treure.  A la resta 

d'administracions s’ha retornat tot, a nosaltres, no, ben al contrari.  

 

Nosaltres hem de seguir i seguim demanant que ens retornin allò que ens 

han pres, que s'apliquin mesures reals de conciliació, una jornada setmanal 

de 35 HORES -com a tantes administracions-, que es mantinguin les 30 

hores de lliure disposició, els tiquets restaurant, etc.  

 

Per si fos poc, a un company de recepció li treuen el complement d'atenció al públic amb l'excusa 

d'una reestructuració...100 euros menys al mes d’un trist sou de subaltern! MISERABLE! AIXÒ SÍ, 

DINERS PER CONTRACTAR EMPRESES EXTERNES QUE ESTUDIEN ELS MILLORS 

ITINERARIS DEL COL·LECTIU (perquè ningú disposa del Google Maps, oi?) SI QUE N'HI HA!!! 

 

Contentes i enganyades! 
 

Doncs això, que anem a la ZONA FRANCA, al barri de la Marina (com li agrada dir-ho a la gent de 

Patrimoni), ben contentes i enganyades. 

 

No us preocupeu per perdre cada dia hores i hores a traslladar-nos fins a la Zona.., vull dir, al barri de 

la Marina, ho hem d'assumir ben contentes, que allí estarem millor que a casa, que l'arbre “sant” ens 

il·luminarà, que tindrem habitacions per tancar-nos i aïllar-nos del “món mundial” per concentrar-nos 

en la nostra tasca, que podrem portar el portàtil al jardí i treballar des d'allí sense que el/la nostre/a cap 

pensi que ens hem escaquejat... 

 

Ens enganyen explicant-nos que una fabulosa empresa externa especialista en trasllats de 

multinacionals ens assessorarà de com trigar menys, una empresa externa licitarà el menjador de 

menjar saludable d'acord amb l'enquesta, però ens acabarà oferint igualment els seus productes al cost 

que li sigui rendible... 

 

I el tema de les persones ambaixadores? a qui se li ha acudit aquesta 

fantàstica idea que nosaltres hem de convèncer als companys i les 

companyes què meravellós serà aquest trasllat? 

 

I com i on i amb qui seurem? Al comentari que la manera de treballar 

serà del tipus “multinacional americana” i que nosaltres som 

administració pública amb un tracte directe amb la ciutadania i un 

caràcter pròxim i mediterrani, la resposta va ser: D'aquí a deu anys ens 

ho agraireu... I d’aquí a 20, s’acaba el lloguer pactac, i després? ai ai 

ai… 

 

La IAC-CATAC seguirem lluitant i defensant els nostres drets, 

nosaltres NO TENIM CAP DEUTE amb l'administració. Ara més que  

mai si anem a un edifici del segle XXI no podem tenir condicions 

de treball del segle passat. Exigim una bona modificació del decret 

de jornada i horaris: 35 hores ja, flexibilitat i teletreball !!! 

 

La IAC-CATAC hem sol·licitat entrevista al departament per parlar de com i quan serà el trasllat i 

aclarir molts dubtes que tenim tots els companys i les companyes agraciats/des amb el trasllat. Tan 

aviat com tinguem aquesta informació, farem una assemblea per traslladar-vos-la. 


