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NOU ÈXIT DE CCOO. 
S’HA ACABAT L’OPACITAT A LA 

BORSA D’INTERINS 
 

LA JUSTÍCIA DÓNA LA RAÓ A L'AGRUPACIÓ DE PERSONAL 

PENITENCIARI DE CCOO 
 

Arran de la modificació el juny de 2019 de l'acord de borsa d'interins, que CCOO 

NO vam signar per considerar-ho injust, abusiu i una venda dels interins a baix 

preu a l'Administració: 

 

• No se'ns ha permès a CCOO participar en les reunions de borsa d'interins de 

manera abusiva i amb la aquiescència culpable d'algun sindicat. 

 

• No se'ns ha donat informació ni accés a les actes del que allí es decideix, 

sempre acordat amb opacitat absoluta per part de tots els que allí sí que 

intervenen i malgrat la transparència que originalment van pregonar. 

 

Això són accions d'autèntica coerció dirigides a obligar-nos a CCOO a signar la 

modificació de la vergonya i la rendició de juny de l'acord de la borsa d'interins de 

2019 sota l'amenaça d'excloure'ns a CCOO de la defensa dels companys interins, com 

així ha fet l'Administració amb el suport entusiasta d'algun sindicat que sí va signar. 

 

CCOO vam elevar de manera immediata demanda per vulneració de drets 

fonamentals per no permetre'ns defensar als interins en les corresponents reunions de 

borsa i ja ens ha arribat la sentència del Jutjat contenciós administratiu que 

textualment diu: 

 

“[…] por esta mi sentencia dispongo la cesación inmediata de la demandada (nota: 

l’Administració) en la relación a la aquí actora (nota: l’Agrupació de Personal 

Penitenciari de CCOO), descritas en el FD2º de esta sentencia,  debiendo en lo 

sucesivo la demandada, convocar a la actora a cuantas reuniones se 

conciernen con respecto a la temática litigiosa de autos (nota: borsa d’interins), y a 

permitir formar parte a la actora de cuantas Comisiones de seguimiento estén 

en marcha o tengan lugar en el futuro en relación a la citada temática.” 
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L'Administració, amb el silenci còmplice d'algun sindicat signant, ENS 

HA INTENTAT EXCLOURE DE MANERA CULPABLE DE LA DEFENSA 

DELS INTERINS! 

 
 

ARA L'ADMINISTRACIÓ HA D'OBEIR LA SENTÈNCIA I CONVOCAR A 

CCOO A TOTES LES REUNIONS DE BORSA D'INTERINS 

 

S’HA ACABAT L'OPACITAT. Amb CCOO en aquesta comissió hi haurà 

per fi llum i taquígrafs que contarem la veritat del que succeeixi 

 

CCOO NO vam signar la modificació de la borsa d'interins de 2019 

per ser una rendició inexplicable que va posar als interins als peus dels 

cavalls de l'Administració 

 

CCOO CONTINUAREM PER TOTS ELS MITJANS AMB LA 

NOSTRA DEFENSA TOTAL I ABSOLUTA DELS DRETS DE 

TOTS ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES  

PENITENCIARIES 

 

Barcelona a 8 de juny de 2020 

US CONTINUAREM INFORMANT! 
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