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ELS INTERINS ELS IMPORTEN UNA FIGA!! 
L’ADMINISTRACIÓ TREU 19 PLACES DE JURISTES DEL 

TORN LLIURE PER FACILITAR L’ACCÉS D’ALGUNS 
PRIVILEGIATS 

 

Recordem com el passat mes de febrer, el conseller de justícia Germà Gordó s’erigia 
com a defensor dels interins  demanant la inclusió a la Oferta Pública d’un total de 
558 places de l’àmbit d’execució penal, places que estan ocupades i que, per tant, no 
suposarien cap despesa. Al seu escrit de petició, destacava que més del 85% del 
col·lectiu eren interins. Doncs bé, després d’uns mesos, el “Govern dels millors” 
convocarà només 193 places (cap de nova creació, ja que la finalitat era que els 
interins consolidessin el lloc de treball). Més concretament, en referència  al col·lectiu 
de juristes (llicenciats en dret), pràcticament el 60% dels interins actuals no podran 
consolidar la seva plaça . 

CCOO denunciem públicament el vergonyós procés que estan tractant de portar a 
terme des del Departament de Justícia: la nova argúcia, ja no és només que no surtin 
les places  que caldrien de tots els col·lectius, sinó que 19 de les 43 places de titulats 
en dret (juristes) es reserven al torn de promoció interna, és a dir, que tindrem 19 
“nous treballadors”, funcionaris de carrera del Grup B, ocupant aquestes places, 
noves de trinca, a costa de fer fora els 19 interins que les ocupen. Això es vetllar 
pels interins???? 

Les circumstancies i el context era molt clar: després d’anys esperant un procediment 
selectiu i poder optar a consolidar un lloc de treball, després de patir la retallada del 
15% del sou, després de suportar la política de retallades de personal i drets, ara el 
Departament vol ficar cullerada i reserva per a aquest torn d’accés gairebé el 50% de 
les places publicades. Sembla clar que  vol facilitar l’accés d’uns treballadors 
concrets, que ja tenen la seva plaça del B,  al cos superior de titulats en dret. Hi ha 
qui diu que, fins i tot, aquestes places tenen nom i per això s’han tret, la qual cosa no 
seria d’estranyar donat el nivell d’exigència moral tradicionalment mostrat per la 
nostra DG en particular, i aquest govern de la Generalitat en general. 

Es tracta d’un nou escàndol en tota regla. En cap moment es va fer indicació o 
referència en cap Mesa de negociació, comissió de seguiment o reunió al 
Departament d’aquesta proposta final. Ara entenem els motius. CCOO sol·licitarem 
al Departament de Justícia que desaparegui el torn de promoció interna per a 
aquestes places.  
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