
Concurs comandaments àmbit interior 
JU/CP003/2008 

 
Us informem que pel que fa a la Resolució de 5 de novembre de 2012,   per la qual es dona compliment a la 
Sentència número 701/2012, d’11 de juny de 2012, dictada per la Secció 4a de la sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les accions a emprendre els afectats poden ser: 
 
Presentar a títol personal recurs de reposició adreçat a la consellera de Justícia (s’adjunta model del mateix). El 
termini per presentar el recurs acaba el dia 22 de desembre. La presentació del recurs no garanteix la 
inaplicació de la sentència i, de fet, el més possible és que l’administració ni el contesti. En el cas que 
l’administració no el contesti en el termini d’un mes des de la seva interposició, deixa oberta la via del contenció 
administratiu. 
Des de l’entrada en vigor de la Llei de taxes els funcionaris ja no podem actuar en nom propi davant dels 
tribunals, per la qual cosa és necessària l’assistència d’advocat. Si es desestima el recurs en primera instància i 
es vol anar a la segona instància cal, a més d’advocat, procurador (al que s’ha de pagar) i pagar les taxes 
judicials corresponents. Hi ha la possibilitat de condemna en costes, si es perd. 
 
En principi, tot i que el servei jurídic de  CATAC-IAC donarà tot el suport necessari a tot el col·lectiu, els 
recursos i els posteriors tràmits judicials es faran a través del bufet jurídic extern que tenim contractat  ja que la 
pòlissa que tenim contractada amb aquest despatx inclou tot tipus de defensa jurídica. 
 
Si la persona no vol interposar recurs de reposició i prefereix acudir directament al jutjat en incident d’execució, 
el problema és el mateix, el funcionari no pot auto representar-se, necessita advocat, i si se’ls desestima han 
d’acudir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb procurador que cal pagar, i advocat. En aquest 
tràmit cal pagar la corresponent taxa judicial i hi ha el risc de costes processals. 
 
Cal tenir present que de la mateixa manera que hi ha persones que interposin recurs en contra de la resolució, 
si s’arriba al contenciós ens trobarem dos tipus de reacció, el de persones afectades que hagin interposat 
contenciós en contra de la resolució del Departament i persones afectades a favor de la resolució de 
l’administració. 
 
El sindicat, al seu torn, té previst sol·licitar la responsabilitat personal dels responsables del concurs amb la 
finalitat de protegir els drets de tots els afectats de bona fe. 
 
Per qualsevol aclariment o ampliació d’informació contacteu amb el delegats de la secció sindical de presons 
CATAC-IAC del vostre centre. 
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