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TRANSPARÈNCIA A LA BORSA D’INTERINS 
 
 
 
 

CCOO ve demanant, des de fa anys, el mateix que recentment ha recomanat el Síndic 
de Greuges, al seu Dictamen sobre la regulació de la borsa d’interins de serveis 
penitenciaris.  La investigació i posterior resolució del Síndic tenen el seu origen en les 
queixes presentades per un grup de funcionaris/es que van ser cessats, ara fa tres 
anys. Se’ls va acomiadar amb una excusa i amb una promesa: 

 
• L’excusa va ser alliberar llocs de treball  per donar cabuda als aspirants que 

van superar el procés selectiu JU26, en tant no es procedís a l’obertura del 
centre penitenciari (Puig de les Basses) al qual havien d’anar destinats. 
 

• La promesa consistia en que serien cridats i incorporats als serveis 
penitenciaris un cop es procedís a la presa de possessió del personal de la 
JU26.  

 
Ara és hora de comprovar el que està passant: l’excusa està a punt de finalitzar, ja 
que al mes d’octubre, el conjunt dels aspirants de la JU26 hauran pres possessió dels 
llocs de treball que els corresponen. Per tant, si l’excusa desapareix, QUÈ PASSA 
AMB LA PROMESA?. Fins el moment, l’únic que sabem del cert és que la col·locació 
dels integrants de la JU26 no comportarà el reingrés dels interins que van ser 
desplaçats per ells. Resulta que tampoc s’estan cobrint baixes, jubilacions, trasllats de 
dependències, comissions de servei... A la Comissió Paritària del secretari general va 
afirmar que entrarien 86 persones de la borsa d’interins (ÓN SÓN?), es va demanar 
un acte públic que garantís la transparència i objectivitat del procés. Sembla ser que ni 
entraran 86 persones, ni es farà cap acte públic. 
 
A la dramàtica situació en què es troba un bon nombre de persones que conformen la 
“borsa d’interins”, alguns dels quals han renunciat a reorientar la seva vida 
professional, confiant en les declaracions dels responsables dels serveis penitenciaris 
i en el seu retorn al servei actiu, s’afegeix la regulació de la borsa d’interins. El propi 
Síndic de Greuges qüestiona la gestió que, des de la Direcció General, s’ha fet de la 
borsa. I, per això, s’ha pronunciat sobre dos aspectes cabdals: recomana que es faci 
pública la normativa d’aplicació i que es permeti l’accés a la mateixa dels propis 
afectats. 
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Des de CCOO donem l’enhorabona als companys/yes que han aconseguit que el 
Síndic de Greuges es sensibilitzi amb aquesta injustícia que estan patint el personal 
penitenciari acomiadat. 
 
RECOMANACIONS DEL SINDIC 
 

- Que faci públic en el seu web la regulació de la borsa d’interins de serveis 
penitenciaris mitjançant la publicació de l’acord de 12.07.2006 i les modificacions 
posteriorment afegides. 
 
- Que incorpori en el seu web els aplicatius oportuns perquè els integrants de la 
borsa puguin accedir,mitjançant la consulta en línea i prèvia identificació que es 
determini , a les dades actualitzades de la llista confeccionada. 

 
CCOO considera que els criteris són aquells que regulen la borsa de treball i que han 
funcionat be. Però pensem que s’ha de modificar el procediment: hauria de ser el més 
àgil i transparent possible i això vindria donat aplicant transparència i publicitat, que 
són els únics que poden garantir la igualtat en l’accés a l’Administració Pública, dret 
reconegut a la norma amb el rang més alt del nostre sistema: ART. 23.2 de la 
CONSTITUCIÓ.  
 
La passada setmana se li van formular una sèrie de preguntes al Conseller de 
Justícia, i va facilitar unes dades com a mínim “qüestionables”, realment podem dir 
que el paper ho pot aguantar tot. Però també va donar xifres de la quantitat de 
persones que es contractaran al mes de juliol, facilitant la xifra de unes 40 persones 
(de 86 hem passat a 40?), a més de las que ja estan treballant. Millor que no diguin 
res, que ACTUÏN I NOMENIN. Cada cop que parlen de nomenaments, perdem 40 
llocs. 
 
CCOO va reiterar en la recent compareixença en la Comissió de Justícia que als 
centres penitenciaris falta personal, que no ens creiem les estadístiques, “maquillades” 
i allunyades de la realitat, facilitades per la Direcció General i que no hi ha misteris, ni 
solucions màgiques, si no volem enfonsar el nostre sistema i que aquest 
deteriorament el pateixin els de dintre i els de forma: han de NOMENAR LES 
PERSONES PER OCUPAR ELS LLOCS QUE ESTAN SENSE COBRIR AL NOSTRE 
SISTEMA.  
 
Barcelona, 9 d’abril de 2014 
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