
 

NOTA ESPECIAL 
CONCURS COMANDAMENTS 

D’ INTERIOR   
JU/CP003/2008 

“ Intervenció patètica del director 
general en el CEJFE: L’ Administració 

confirmà als afectats que  tira 
endavant el seu nyap” 

   
                                                     

Finalment, ahir dia 31 de maig, el director general de serveis penitenciaris en una 
reunió informativa adreçada a tots els participants de la 2ª fase del concurs de 
comandaments àmbit interior JU/CP003/2008, a la qual van assistir més d’un 
centenar dels convocats,  ha confirmat  que  la forma de resoldre el conflicte 
creat per l’anul�lació de l’entrevista  pel TSJC,  és fil per randa, l’ Acord  de data 
13 de març de la Junta de Mèrits que  reorganitza la 2ª fase del concurs de 
comandaments, d’ acord totalment amb les directrius marcades pel  secretari 
general del Departament de Justícia, en la seva resolució del passat  24 de gener, 
és a dir: ”mantenir la 1ª prova  de la 2ª fase i realitzar una 2ª prova de 
caràcter pràctic”.  
Diferents afectats  van fer arribar al director general el seu 
descontentament i malestar. Així mateix, li van llegir un Manifest on els 
afectats li demanen el manteniment de tots els comandaments que van 
guanyar la seva plaça en el concurs, d’acord amb una sentència del 
Tribunal Suprem, i el nou nomenament de  tots els companys que han 
guanyat el seu recurs davant la jurisdicció contencioso-administrativa. La 
seva resposta per negar-se a aquesta raonable petició és com mínim 
curiosa, per no fer servir d’altres expressions més dures, i és que no és 
possible atès que això suposaria una discriminació per la resta de 
participants en la 2ª fase.  
Per CATAC-IAC, esta clar que la millor solució és la demanada pels 
afectats/des, és a dir, que es mantinguin els resultats i que el 
Departament crees tantes places com gent hi ha personada i afectada , i 
això ho pot fer perfectament mitjançant una modificació extraordinària 
de les corresponents relació de llocs de treball, RLT,  dels centres 
penitenciaris afectats i declarant a extingir els llocs ampliats, que tampoc 
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serien tants, atès que el pas del temps ha fet que s’hagin generat 
nombroses vacants que no han estan cobertes.  
Però tornant a les declaracions del director general de serveis penitenciaris  , al 
nostre entendre, la seva intervenció va ser patètica i a part de bones paraules 
davant les nombroses queixes dels perjudicats per les actuacions de 
l’Administració, va deixar anar tot un reguitzell de mentides i tergiversacions del 
procés seguit fins ara. 
Us fem un breu resum de les més significatives: “Demanar per favor a tots els 
participants, que acceptin la decisió de l’Administració i no presentin més recursos 
o incidents”; “que un cop resolt el procés, ja trobaran una sortida satisfactòria per 
tots”; “culpar a la 1ª  Junta de Mèrits de ser la responsable de tot” (quan qui va 
dissenyar el desenvolupament de la 2ª fase amb l’ introducció de l’entrevista va 
ser el CEJFE i la Junta de Mèrits es va limitar a ratificar-lo)”; passar la 
responsabilitat del retard al Jutjat , tot criticant que no fos més clar en les seves 
executòries, de fet, el que volien els responsables de l’Administració era passar-li 
el mort al Jutjat i que aquest els hi valides la 1ª resolució del secretari general del 
Departament de Justícia de data 5 de novembre de 2012, i al no fer-ho,  ara es 
treuen de la màniga una 2ª prova, d’acord amb  la Resolució del  secretari 
general del Departament de Justícia de data 24 de gener, que en lloc de resoldre 
el tema encara està augmentant  el desgavell i que perjudica a molts  més 
companys, i que, al nostre criteri,  resta molt lluny del que havia dictaminat el 
Jutjat, que era anul�lar l’entrevista i recalcular les posicions.  
No cal dir, que aquesta segona prova que  la Junta de Mèrits (seguint els “dictats” 
superiors, que s’ha tret de la butxaca) és una bomba de rellotgeria que pot 
allargar el procés uns quans anys més. 
 
 
Us seguirem informant.  
 
 
Barcelona, 1 de juny  de 2014 
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