
 

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. Tanmateix,  els  danys  
produïts per l’aplicació de la sentència del TSJC s’han de reduir a les persones participants en 
el concurs de comandaments, i per tant, els seus efectes no es poden estendre als resultats 
dels concursos de trasllats de llocs base. Es a dir, que l’Administració ha d’assumir les 
possibles duplicitats de places de llocs base (pel retorn als seus antics llocs de  desplaçats del 
nou resultat final del concurs de comandaments) dels diferents centres penitenciaris. 
 
Caldrà igualment, si l’Administració no ho fa d’ofici, aplicar els mateixos  procediments als 
concursos de comandaments d’ oficines i rehabilitació perquè seria una clara injustícia envers 
els participants en la 2ª fase del concurs de comandaments de règim interior. 
 
Us seguirem informant.  
 
 
Barcelona, 29 de desembre  2012 
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