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CCOO AL COSTAT DE LES PERSONES AFECTADES PEL 
CONCURS DE COMANDAMENTS 

 
 
Avui estaven convocats/des al CEJFE els i les funcionàries afectades pel concurs 
de comandaments. Molta gent estava expectant davant la possibilitat que el 
Director General realitzés algun moviment per resoldre la situació que ha creat la 
pròpia Direcció General. Una situació injusta i que perjudica greument més de 200 
famílies. 
 
Els funcionaris i funcionàries afectats són víctimes d’una mala i incorrecta 
actuació de la DG i estan afectats per un error molt greu comés per la pròpia 
Administració. Però no només no han resolt aquest error, sinó que encara l’han 
complicat més. 
 
Les expectatives davant la reunió d’avui s’han esvaït als 2 minuts d’haver 
començat l’acte. Desprès d’una introducció jurídica, que els afectats coneixen de 
memòria, perquè forma part del discurs “oficial” que ve mantenint el director 
general des de fa uns mesos, s’ha concretat la finalitat de la reunió: si els afectats 
retiren els recursos administratius i els incidents interposats contra les resolucions 
del secretari general i la Junta de Mèrits estarien disposats a aplicar flexibilitat en 
la continuació del procés, sense renunciar a la realització de la prova pràctica. 
 
Al nostre conseller Germà Gordó se li omple la boca d’altres formes de justícia. 
Una justícia que no impliqui judicialització, com l’arbitratge, la conciliació, la 
mediació i la tan anomenada justícia restaurativa. Doncs molt bé, que s’apliquin 
ells les seves receptes. Que siguin ells els que facin valdre aquests conceptes. 
 
Qui ha de tenir un gest d’apropament a les persones que rebran el perjudici és la 
pròpia Administració. Exigim una solució que sigui legal i justa per a totes les 
persones afectades, en positiu i en negatiu, i si no la tenen que la busquin , que la 
trobin i que l’apliquin, perquè si no els recursos no pararan fins que el darrer dels 
afectats no es consideri completament satisfet. 
 
Qui la fa la paga i, si l’Administració ho ha fet malament, que ho pagui ella... no 
nosaltres, no les més de 200 famílies afectades. 
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No som privilegiats com es pensen, som treballadors i treballadores de presons, 
som els que aportem el valor afegit a les tasques penitenciàries. 
 
L’Administració el que ha aconseguit amb aquesta reunió és augmentar la tensió.  
CCOO no renunciarà a recórrer o impugnar les decisions administratives que 
considerem injustes i recolzarem als nostres afiliats i afiliades en aquest propòsit. 
NO deixarem a ningú sense la protecció del dret a la tutela efectiva dels tribunals 
davant les decisions il·legals de l’Administració. I qui ha de tenir GENEROSITAT 
és el Departament de Justícia, no les persones que injustament els hi ha tocat 
exercir el paper de víctimes.  
 
Barcelona, 31 de maig de 2013 
 
Agrupació de Personal 
Penitenciari de CCOO 
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