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Irregularitats en l’assignació de places 
 

 
Actualment, com a conseqüència de la Instrucció 1/2011, cap veterinari de partit, interí, substitut 
habitual, ni funcionari, podrà optar a cap plaça que s’origini al departament, si això suposa que 
s’hagi de posar algú en la plaça que aquest deixi vacant. 
 
Com tots sabem, el moment actual no ens brinda massa oportunitats de satisfaccions professionals o 
laborals. 
 
Però tenim uns drets reconeguts dins la funció pública: TRANSPARÈNCIA i OPORTUNITAT en 
l’adjudicació de vacants de llarga durada. 
 
Per donar resposta a aquests drets, resulta imprescindible que es facin públiques les places o vacants 
disponibles, que s’ofereixin a totes les persones interessades i que s’arbitrin procediments justos (amb 
criteris preestablerts prèviament). La consciència cívica exigeix que ningú pugui tenir un tracte de favor 
i que es garanteixi que no s’ocasionarà cap greuge comparatiu entre tothom que pugui optar-hi. 
 
Hem pogut assabentar-nos que s’estan creant places i s’està proposant la seva ocupació sense 
la publicitat que qualsevol procés d’aquest tipus requereix. Han arribat a nosaltres almenys els 
següents casos: 
 
• Vallès Occidental (2011, últimes setmanes): Dues places de veterinaris de partit (vacants de 

llarga durada). No publicades i pendents d’assignació. Possiblement una d’elles assignada a una 
substituta habitual de la comarca.  

• Vallès Oriental (2011, aquesta setmana): Plaça d’un escorxador de porcs en horari diürn. 
Adscrita temporalment a Osona i que en breu tornarà al Vallès Oriental. No publicada i assignada a 
una interina. 

• Província de Barcelona (2011, aquesta setmana): Plaça d’oficines a SSCC. No publicada i 
assignada a un veterinari del DAAM (canvi Interdepartamental).  

• Us informem que la darrera PLAÇA d’INTERINATGE PERMANENT que ha sorgit a la Comarca 
d’Osona: 
− No ha estat publicada. 
− No s’ha pogut adjudicar a cap veterinari amb contracte en el moment actual. 
− S’ha assignat a un substitut amb molt poca antiguitat que, actualment, no es trobava 

amb contracte a l’Administració. 
 
En totes aquestes places hi ha hagut irregularitats durant el procés de publicació, selecció o 
assignació. De cap manera és acceptable que aquest repartiment es faci segons favoritismes, 
influències o interessos inconfessables.  
 
Aquesta situació PROVOCA INDEFENSIÓ i NO ENS POT DEIXAR INDIFERENTS. Per aquest motiu, 
es prendran MESURES LEGALS i es faran MOBILITZACIONS COL·LECTIVES. 
 
EL SILENCI ENS FA RESPONSABLES DE TOTES LES INJUSTÍCIES QUE ENS ENVOLTEN! 


