
                                                                                                                      

  NOTA ESPECIAL 
 CONCURS COMANDAMENTS  

                D’ INTERIOR  JU/CP003/2008 
 “L’ Administració  tira endavant el seu nyap”  
   

Finalment s’ha confirmat el que ja us avançàvem en la nostra darrera nota informativa, sobre 
el concurs de comandaments de l’àmbit interior del 2008, del passat 12 de març. 
S’ha publicat, concretament el dia 26 de març, l'Acord de data 13 de març de la Junta de 
Mèrits i Capacitats, 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. 
Des de la secció sindical de presons de CATAC-IAC, sempre hem defensat que 
l’Administració havia de donar una solució al tema de manera que es faci el menor dany 
possible als participants en la 2ª fase del concurs, i que això passava pel manteniment dels 
nomenaments definitius efectuats en el seu dia i l’ampliació de places, per tots els afavorits 
per l’execució de la sentència del TSJC (places que l'Administració pot declarar a extingir en 
la corresponent RLT), però lluny d’això, la Junta de Mèrits i Capacitats, ha acordat: ”mantenir 
la 1ª prova  de la 2ª fase i realitzar una 2ª prova de caràcter pràctic”,  i es queden tan 
amples, ja que no diuen en què consistirà, ni com s’avaluarà, ni qui ho farà (la Junta de 
Mèrits i Capacitats, ja us podem assegurar que no, i que en la seva línia es limitaran a 
ratificar els resultats que els donguin les instàncies superiors),  ni quan es farà. 
En definitiva, un autèntic escàndol, que confirmà els nostres pitjors temors. 
De fet, el nostre sindicat, ja va advertir que la Resolució del  secretari general del 
Departament de Justícia de data 24 de gener,  en lloc de resoldre el tema encara podia 
augmentar el desgavell i que restava molt lluny del que havia dictaminat el Jutjat, que era 
anul·lar l’entrevista i recalcular les posicions.  
Ara bé, des del nostre sindicat, com a primer pas,  creiem que tots els afectats heu de 
presentar de forma immediata el corresponent  Recurs d’alçada davant el Conseller de 
Justícia contra aquesta Resolució de la Junta de Mèrits i Capacitats (disposeu d’un termini 
de 30 dies des de la data de la publicació de l’Acord 26.03.14). 
Aquesta segona prova que  la Junta de Mèrits i Capacitats, seguint els “dictats” superiors, 
s’ha tret de la butxaca és una bomba de rellotgeria que pot allargar el procés uns quans anys 
més. 
No oblideu que segueix oberta la possibilitat de plantejar incidents d’execució davant el Jutjat 
del Contenciós número 16 de Barcelona, contra la Resolució del secretari general de 24 de 
gener (cosa, que ens consta, que ja han fet molts afectats). 
 
Us seguirem informant.  
 
Barcelona, 28 de març de 2014 
Secció Sindical de presons  
CATAC-IAC 

 

 
Intersindical Alternativa de Catalunya 

Via Laietana, 57, 4t. 3a. 
08003 BARCELONA 

PRESONS 

Secció Sindical 
www.catac.cat 

 
Tel 93 3173151 
Fax 93 3173202 

 
e-mail penitenciaricata@gmail.com 

e-mail sindicat@catac.cat 
 

  


