
 

NOTA ESPECIAL 

CONCURS COMANDAMENTS 

D’ INTERIOR.  JU.CP.003/2008 

“ O el Nyap que no s’acaba mai” 

 
Des de CATAC se’ns fa difícil d’entendre la capacitat del Departament de Justícia ( en un 
tema que porta tant de temps arrossegant, fruït de la seva negligència no ho oblideu), 
per embolicar cada cop més la troca. 
Pel seu interès i per  refrescar una mica la memòria, us reproduïm els aspectes mes 
destacats de la nota que sobre aquest tema, va publicar el nostre sindicat el desembre 
del 2012:   

NOTA ESPECIAL 
CONCURS DE COMANDAMENTS DE  RÈGIM INTERIOR 

JU-CP003-2008 
“Qui son els responsables d’haver tirat endavant 

una 2ª fase declarada il�legal pel TSJC?” 
(SENTÈNCIA 701/2012) 

                                                     

“L’escàndol finalment ha esclatat. La secció sindical de presons CATAC-IAC  ja va advertir , 
en el seu moment, que el desenvolupament d’ aquest concurs estava sent especialment 
escandalós (valoració del cursos de formació, desenvolupament de la 2ª fase del concurs...). 
Per tant, a CATAC-IAC, no ens ha sorprès el resultat final d’aquest procés, de fet, el que ens 
va estranyar és que el recurrent ho perdés en 1ª instància, ja que per nosaltres, el que diu 
ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és el que ja varem dir per activa  i per 
passiva als responsables de l’Administració avisant-los del caos posterior que  això podia 
comportar,  que era una il�legalitat l’ introducció de l’entrevista en la 2ª fase del concurs ja 
que això vulnerava l’ establert al Reglament general de provisió de llocs de treball, donat que 
la mateixa no figurava clarament especificada en les bases del concurs, però van fer cas omís 
de les nostres consideracions  i ho van tirar endavant  com ja sol ser habitual amb la 
prepotència i fatxenderia  que els caracteritza. 
Per tant, no us enganyeu el responsable d’aquest desgavell, és qui ha d’assumir la 
responsabilitat dels seus actes, se’ns fa difícil d’entendre  que la Consellera o el Secretari 
general no hagin pres decisions depurant les responsabilitats que calguin i a qui pertoquin.    
Des de la secció sindical de presons de CATAC-IAC , creiem en la línea dictaminada pels 
tribunals que l’Administració ha d’executar la sentència de forma que tingui la menor 
repercussió possible als participants en la 2ª fase del concurs, d’ acord amb les bases de la 
convocatòria. Tot i que, malgrat això, hi haurà persones que perdran les places adjudicades 
en el seu moment, s’ha de procurar que les mateixes siguin compensades per l’actuació 
irregular de l’Administració, de la qual, ells no són responsables...” 
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         SITUACIÓ ACTUAL: FEBRER 2014 
 
Desprès de amagar el cap sota terra, durant més d’un any, l’ administració encara no ha 
resolt la situació i ara quan no l’hi ha quedat més remei, per les interlocutòries 
d’execució forçosa del Jutjat  
Contenciós- Administratiu núm.16 de Barcelona, el secretari general del Departament de 
Justícia ha dictat una Resolució de data 24 de gener, que, al nostre entendre, en lloc de 
resoldre el tema encara augmenta el desgavell i resta molt lluny del que dictamina el 
Jutjat, que es anul�lar l’entrevista i recalcular les posicions.  
Per que en definitiva, tot i que el secretari general en la citada resolució, trasllada la 
decisió a la Junta de Mèrits, sense concretar que s’ha de fer, la pròpia Administració ha 
manifestat que la Junta de Mèrits dictarà que s’ha de fer una nova prova que 
substitueixi el valor de l’entrevista (10 punts) novament es pretén fer una manipulació 
del concurs una nova prova per no canviar res, en paraules del director general el dia 18 
de febrer de 2014 a la entrada de la direcció general,  dirigint-se a diversos funcionaris 
que es trobaven concentrats. 
No cal dir la gravetat d’aquest fet,si s’acaba confirmant, que aniria en contra del 
Reglament general de provisió de llocs de treball: l’article 39.1  deixa clar que “les 
juntes  de  mèrits i capacitats han d’actuar amb estricta independència, discrecionalitat 
tècnica i objectivitat  i les seves propostes vincularan l’Administració” i l’article 39.2 
remarca que les seves resolucions han de ser motivades en compliment de la normativa 
i de les bases de les convocatòries. 
 
Per que, aquest ha estat l’origen de tota aquesta situació. De fet, qui va dissenyar el 
desenvolupament de la 2ª fase amb l’ introducció de l’entrevista va ser el CEJFE, i la 
Junta es va limitar a ratificar-lo, tot i l’oposició d’un dels seus membres (no cal dir, que 
era el vocal nomenat a proposta del nostre sindicat), que ja va advertir a la resta 
d’integrants de la Junta en aquesta sessió del 26 de març de 2009, que la proposta del 
CEJFE no respectava les bases de la convocatòria  
ja que l’entrevista no figurava en elles. 
Malgrat això,  es va continuar “endavant”, i finalment la justícia ha acabat posant a 
l’Administració en el seu lloc, però a quin preu?. 
Per CATAC, la solució ideal seria que el Departament de Justícia crees tantes places com 
gent hi ha personada i afectada (mitjançant una modificació de la corresponent relació 
llocs de treball, RLT) dels diferents centres penitenciaris i declarant a extingir aquests 
llocs ampliats, però, atès el seu comportament  en tot aquest afer i amb els temps que 
corren (amb redimensionaments a la baixa de centres com el Puig de les Basses i el CP 
Obert Girona), això és somiar truites. 
Ara bé, com a sindicat, si que reclamarem que es compleixi estrictament la resolució 
judicial, i que es resolgui la 2ª fase amb el més estricte compliment de les bases de la 
convocatòria. I que diu el punt 6.5 que parla dels sistemes d’acreditació dels mèrits i 
capacitats de la 2ª fase, doncs el següent: “Aquests mèrits s’acreditaran mitjançant la 
realització d’un programa avaluatiu FORMATIU teòric pràctic, on es valoren les habilitats 
i les aptituds dels candidats .............”.  
I com recordareu, hi ha una prova, que s’ajusta perfectament  a aquest redactat, i que 
per tant és plenament vàlida.  
Els participants de la 2ª fase  van  efectuar un curs a l’ Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, on van rebre formació sobre aspectes transversals del desenvolupament de 



la tasca de comandament intermedi dels serveis penitenciaris i sobre aspectes específics 
dels comandaments intermedis de l’àrea de règim interior , que van ser avaluats 
desprès amb una prova objectiva tipus test. Per tant, com la 2ª fase havia de valdre 16 
punts, només faria falta “recalcular” les puntuacions d’aquest examen sobre 16 en lloc 
de 6 i a partir d’aquí, fer una nova adjudicació de les places. 
Lamentablement, això perjudicarà alguns companys (que no tenen cap culpa de la 
negligència i irresponsabilitat de l’Administració), però creiem, que ells també tenen 
desprès la via judicial oberta per reclamar a la Generalitat indemnitzacions per 
responsabilitat patrimonial, que potser, aleshores, si que acceptarà arribar a acords 
individuals amb ells  (no cal dir, que l’Administració si vol, té una capacitat 
extraordinària per crear places del no res i les RLT en van farcides). 
Seguirem atentament les noves entregues d’aquest “esperpèntic” concurs. 
 
 
Barcelona, 24 de febrer de 2014 
Secció Sindical de presons  
CATAC-IAC 
 
 
 
 
 
 
   


