
 

 

Molt bon dia: 

 

Divendres passat, dia 2, va tindre lloc una reunió de la Mesa Tècnica en la qual van 

ser tractats diferents assumptes, dels quals ja teniu informació per part d'altres 

seccions sindicals. 

En allò que afecta al personal interí, podem dir que som ja al mes de febrer i encara no 

s'ha avançat gens ni mica en la confecció del procés selectiu que està per vindre. La 

conclusió és fàcil: la convocatòria s'ajorna  cada colp un poc més i sembla complicat 

que siga abans de la tardor, i fins i tot del proper hivern. 

Malgrat això, durant el torn obert de paraula, vaig posar damunt la taula la sentència 

del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó en la qual es reconeix (en segona 

instància) el dret del personal interí a rebre una indemnització en cas de cessament 

després d'un procés selectiu. Li vaig preguntar al gerent si era coneixedor d'aquesta 

sentència i què en pensava. La seua resposta va ser que sí coneixia eixa sentència i 

que no afectava al procés selectiu (procés que, recordem, sembla aturat). Ampliant un 

poc més, em va dir que ells estaven a l'espera d'un possible recurs de cassació i que 

eren coneixedors de d'altres sentències contràries a aquesta (però tampoc sense 

posar-ne cap damunt la taula). Així va quedar l'assumpte, ja que ningú més va voler 

fer comentaris i el gerent el va donar per tancat. 

Nosaltres romanem pendents de les possibles sentències que puguen produir-se  i 

esperem, com sempre, la vostra col·laboració al respecte. Entenem que sí és 

important i que sí pot afectar al disseny del procés selectiu, el fet que es puga vore 

reconegut el dret a indemnització d'un grup tan nombrós de persones. 

Continuem al vostre costat, informant-vos i defenent els vostres interessos 

 

Rafa Gil 
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