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Inclusió a la Borsa de Treball 
del personal interí 

 

 
CCOO RECLAMA A RRHH del Departament de Benestar Social i Família la inclusió a 
la Borsa de Treball del personal interí i llurs puntuacions. 
 
Al Departament de Benestar hi ha treballadors i treballadores que realitzen substitucions en places de 
categories a funcionaritzar (per exemple educador/a social, tècnic/a administratiu, subaltern/a, ...) i, en 
funció de la persona a la que substitueixen, poden estar com a laborals temporals i/o interins en diferents 
places d’una mateixa categoria.  
 
Això significa que una mateixa persona pot estar una temporada com a interina i un altre com a laboral 
temporal, en una plaça d’educador/a, etc. 
 
És per aquest motiu que, a la comissió de borsa de treball, CCOO defensem que els treballadors i 
treballadores que es van trobant en aquesta situació (passar d’un contracte de treball laboral temporal a un 
de funcionari interí i a l’inrevés), que la seva puntuació com a interins/es quedi reflectida a la borsa de 
treball també de personal laboral.  
 
Avui mateix ens hem adreçat per escrit a RRHH del departament per tal que sigui corregit aquest greuge. 
 
S’està produint la paradoxa que treballadors/es que passen molts mesos fent d’interins/es llur puntuació no 
es reflecteix a la borsa de treball, constant solament els períodes com a laboral temporal. De tal manera que 
es dona el cas que persones que només han meritat uns mesos com a laborals temporals poden tenir més 
punts que els que han meritat períodes molts superior a la mateixa categoria però com interins. 
 
Els treballadors i treballadores de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària que depenien de l’antic 
comitè d’empresa, presidit per CCOO, provinents del departament de Governació, ja meritaven a la borsa 
totes dues puntuacions, de laborals temporals i interins, per a una mateixa categoria professional. 
 
CCOO defensa i defensarà a la propera reunió de la comissió de borsa la inclusió de les dues meritacions, 
tal com ja es va aconseguir per les categories de Diplomat/ada en Infermeria i Auxiliar de Clínica.  
 
Estem convençuts que es pot aconseguir, resultant beneficiat tothom, i eliminant el greuge actual. 
 
Restem a la vostra disposició per aclarir dubtes al respecte. 
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