
 

  NOTA ESPECIAL 
 CONCURS COMANDAMENTS  

                D’  INTERIOR.    JU.CP.003/2008 
 “L’  Administració  vol  tirar  endavant  el  seu  nyap  
mitjançant la manipulació de la Junta de Mèrits”   

                                                     
I  l’escàndol  continua. Finalment, aquest dijous, dia 13 de març esta previst 
que es reuneixi la Junta de Mèrits  per tornar a reorganitzar la 2ª fase del 
concurs  de  comandaments,  d’  acord  amb  la  resolució  del  secretari  general  
del Departament de Justícia, del passat 24 de gener. 
Des de la secció sindical de presons de CATAC, sempre hem defensat que 
l’Administració   havia d’executar   la   sentència   de   manera   que   es   faci   el  
menor dany possible als participants en la 2ª fase del concurs, d’  acord  amb  
les bases de la convocatòria, però ja en la nostra darrera nota del 24 de 
febrer, no ho veiem clar. 
De  fet,  els  moviments  de  l’Administració  durant  aquestes  setmanes  no  han  
fet més que confirmar les nostres sospites.   
 I així, us podem avançar,   que   seguint   els   dictats   de   l’Administració,   la  
Junta de Mèrits només es reunirà amb els membres titulars aquest dijous, 
cosa  que  no  s’havia  fet  mai  en  els  nostres  concursos,  en  els  quals,  sempre  
participaven de forma ordinària els suplents, donant suport en les tasques; 
tot  i  que,  quan  s’havien  de  prendre  els  acords,  només  votaven  els  titulars. 
Com recordareu, en la 1ª Junta de Mèrits el vocal titular per la part 
social   era   del   nostre   sindicat,   i   va   ser   l’   únic   que   es   va   oposar   a   l’  
introducció   de   l’entrevista en la 2ª fase, tot advertint de les greus 
conseqüències que això podia provocar.  
Al renunciar a seguir participant com a vocal titular en la represa de 
les actuacions de la Junta de Mèrits, el seu suplent, el va substituir, 
però el nostre sindicat tenia dret a nomenar un nou vocal suplent, en 
aquest cas, el company Manel P. C,  i així va  sortir publicat 
mitjançant la Resolució JUS/85/2013 de 17 de gener, publicada al 
DOGC núm.6304 de 30 de gener de 2013.  
De cop i volta,  desprès de amagar el cap sota  terra,  durant  més  d’un  
any, ens van comunicar que el Sr. Manel P, no podia ser membre de 
la Junta  ja que no pertanyia al Departament de Justícia (i en aquest 
cas, tenien raó, ja que així ho estableix el Reglament General de 
provisió de llocs de treball, en el seu art.35.1). Per això,desprès de 
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ser rebutjats amb diferents excuses diferents candidats/tes, el nostre 
sindicat va designar el passat 19 de febrer al company Josep  E., un 
cap de serveis del CP. Dones, que ha participat com a membre de 
Juntes de  Mèrits   o   Comissions   d’Avaluació   en   nombrosos   concursos  
de provisió de llocs de comandament, de llocs base, o processos 
selectius  dels serveis penitenciaris. 
Però també amb ell, amb tota la nostra perplexitat, han buscat 
excuses, per no nomenar-lo, l´ ultima, que no tenia la titulació per 
ser-ho.  
Per   clarificar   el   tema,   l’art.37   del   Reglament   regula   els   “Requisits 
generals dels membres de les juntes de mèrits i de les 
comissions  d’avaluació”.  I  concretament,  l’art.37.1  indicà  que:  Per 
facilitar  l’especialitat  i  l’  idoneïtat  tècnica  dels  membres  de  les  
juntes de mèrits i capacitats ......, aquests hauran de pertànyer 
a  grups  de  titulació   igual  o  superior  a   l’  exigit  per  ocupar  els  
llocs convocats en les relacions de llocs de treball o posseir la 
dita titulació. 
En  definitiva,  se’ls  hi  ha  vist  el  llautó,  ja  que  l’ error  de  l’Administració  
ha  estat  mirar  només   l’  ATRI  on  en   l’apartat  de   titulacions  només   li  
constava   el   batxillerat   superior,   sense   advertir   que   en   l’apartat   de  
cursos, si que hi constava el seu títol de diplomat en criminologia, 
però  es  que  l’art.37,  es  clar,  el  no  tenir  el  títol  de  diplomat,  tampoc  
es  motiu  d’exclusió,   ja  que   les  places  de  comandament  de   l’àrea  de  
servei interior, son de doble entrada, es a dir, poden ser ocupades 
per funcionaris del Cos de diplomats (antic grup B, ara A-2) o de 
Tècnics Especialistes (antic C, ara C-1).  
Per tot això, creiem que finalment, han decidit, tirar pel dret, i 
convocar només als membres titulars.  
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.  
l els  moviments  d’  aquests  dies,  no  fan  si  no  incrementar  les  nostres  
sospites, que el proper dijous  la Junta de Mèrits, resoldrà que  s’ha  de  
fer   una   nova   prova   que   substitueixi   el   valor   de   l’entrevista   (10  
punts). 
No   cal   dir   la   gravetat   d’aquest   fet,si   s’acaba confirmant,, no només 
en el terreny administratiu (possible vulneració del Reglament, ja que 
l’art.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’art.39.2  remarca  que  les  seves  resolucions  han  de  ser  motivades  en  
compliment de la normativa i de les bases de les convocatòries. 
I ,en aquest sentit, potser haurien de tenir molt clar el que diu 
l’art.404  del  Codi Penal:  
L’autoritat   o   el   funcionari   públic   que,   sabent-ne la injustícia, 
dicti una resolució arbitrària en un assumpte administratiu ha 
de   ser   castigat   amb   la   pena   d’inhabilitació   especial   per   a  
ocupació o càrrec públic per un termini de 7 a 10 anys. 



A  CATAC, tot i que, algun sindicat, ha manifestat que 
denunciaria per presumpta prevaricació a la 1ª junta de 
mèrits, veiem difícil  que aquesta pogués tirar endavant, ja 
que en aquell moment, 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, i aquestes actuacions sempre van estar 
avalades  pels serveis jurídics del Departament i, per tant, al nostre 
entendre, tot i que un dels seus membres (nomenat a proposta del 
nostre  sindicat),    ja  va  advertir  a  la  resta  d’integrants  de  la  Junta  en  
la 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, es difícil, per no dir quasi impossible,  demostrar que ho van 
fer de forma conscient . 
Ara  bé,  aquest  ja  no  es  el  cas,  al  nostre  entendre,  d’aquesta  2ª  Junta  
de Mèrits,  a  la  qual,  seguir  “la  veu  de  l’amo”  li pot costar molt car. 
 CATAC ja va dir que, la solució ideal seria que el Departament de 
Justícia crees tantes places com gent hi ha personada i afectada 
(mitjançant una modificació extraordinària de les corresponents RLT 
dels diferents centres penitenciaris i declarant a extingir aquests llocs 
ampliats), però, que atès el seu comportament  no ho veiem factible.. 
Ara bé, com a sindicat, si que vetllarem per que la Junta de Mèrits  
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  teorico  
pràctic, on es valoren les habilitats i les aptituds dels candidats 
.............”.   
I a CATAC tenim clar, que hi  ha  una  prova,  que  s’ajusta  perfectament    
a aquest redactat, i que per tant es plenament vàlida.  
Els   participants   de   la   2ª   fase      van      efectuar   un   curs   formatiu   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 fa falta 
“recalcular”  les  puntuacions  d’aquest  examen  sobre  16  en  lloc  de  6  i  a  
partir  d’aqui,  fer  una  nova  adjudicació  de  les  places. 
No cal dir, que si la Junta de Mèrits, seguint  els  “dictats”  superiors,  
intentà treu- re’  s  de  la  butxaca  una  segona  prova,  diguis  cas  pràctic,  
memòria o “sun- sun- corda” derivarem el tema als nostres serveis 
jurídics per que valorin aquesta actuació.  
 
Barcelona, 12 de març de 2014 
Secció Sindical de presons  
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