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CONCURS DE COMANDAMENTS 2008 
ELS POLÍTICS DEL DEPARTAMENT DE JUSTICIA POSEN EN PERILL 

ELS LLOCS DE TREBALL DELS SEUS TREBALLADORS DEFUGINT LES 
SEVES RESPONSABILITATS 

05-02-2014 
 
 

 A la reunió de comissió de seguiment, el secretari departament ens ha 
comunicat que ja s’han començat a lliurar als interessats una nova resolució 
signada per ell. 
 
Segons el nostre director general, aquesta nova resolució, servirà per tancar 
tot el procés, ja que sinó, sempre hi haurà recursos sobre la taula. 
 
No hi estem d’acord, CCOO demanem que es facin les coses d’acord amb la 
legalitat. 
 
Cronologia: 
 
A l’any 2.008 es convoca un concurs específic de comandaments intermedis 
a les presons catalanes. El Departament convoca una prova que, malgrat ser 
avisat per CCOO que no es podia fer al no encabir a les bases de la 
convocatòria, decideix fer-la. 
A l’any 2.009 180 funcionaris prenen possessió de les seves places. 
L’onze de juny de 2.012 la sentència 701/2.012 anul·la l’esmentada prova i la 
posterior execució ordena què es doni plaça al recurrent si anul·lant la prova 
obté aquest dret. 
En un cas semblant una sentència del 18 de gener del Tribunal Suprem en el 
seu fonament cinquè diu: “Que en lo posible debe respetarse el derecho de 
los aspirantes ya aprobados actuantes de buena fe, que no tienen por qué 
sufrir las consecuencias de unas irregularidades que no les son imputables” 
El senyor Erruz, aleshores secretari general del Departament dicta una 
Resolució el 5 de novembre de 2.012 segons la qual s’ha de reordenar la 
llista del concurs afectant, per tant, tercers de bona fe. Almenys unes 
seixanta persones es veuen perjudicades. El senyor Erruz assumeix la 
decisió i la signa. 
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En data 24 de gener de 2014, el senyor Enric Colet, secretari del 
Departament nomenat per CiU, emet una nova resolució que anul·la l’anterior 
i en la que trasllada la decisió a la Junta de Mèrits, formada per funcionaris 
de carrera del Departament. No concreta què s’ha de fer. 
 
Ahir dia 5 de febrer, el senyor Pere Soler, Director General de Serveis 
Penitenciaris nomenat per CiU, en una reunió per a la negociació d’un nou 
Acord trasllada a les organitzacions sindicals que la Junta de Mèrits dictarà 
que s’ha de fer una nova prova. Mes de 180 famílies veuen el seu present i 
futur malbaratat. 
La Junta de Mèrits, òrgan sobirà en la seva presa de decisions que 
només té una norma a seguir, les bases de la mateixa convocatòria i, en 
aquest cas, les sentències i autos judicials que l’afecten passa a ser la 
veu de l’amo. 
Uns polítics que traslladen la seva responsabilitat , què no assumeixen 
explícitament a la resolució dictada, a uns funcionaris de carrera nomenats 
per a participar en una Junta de Mèrits. Els volen convertir també en 
víctimes, a l’igual que les més de 180 persones perjudicades amb aquesta 
decisió. 
Cal recordar que l’article 404 del Codi Penal diu: 
“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”. 
La decisió política presa és d’una irresponsabilitat extrema, desmunta 
l’estructura jeràrquica i organitzativa dels centres penitenciaris, posa en 
la picota a més de 180 famílies, incompleix sentències judicials, el sentit 
comú i destrossa les normes bàsiques del què hauria de ser una Junta 
de Mèrits, òrgan sobirà, convertint-lo en una mera corretja de 
transmissió però sense assumir cap responsabilitat que la fan recaure 
en uns altres funcionaris de carrera, exposant-los a vicissituds judicials 
de tot tipus. 
 
Barcelona, 6 de febrer de 2014 
 

 
 


