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EL JUTJAT DEL CONTENCIÓS SUSPÈN CAUTELARMENT LA DECISIÓ DE 
REALITZAR UNA PROVA PRÀCTICA  EN EL CONCURS DE 

COMANDAMENTS 

 

Tot just ens acaben d'informar que el Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 
16, davant del qual s'havien plantejat nombrosos INCIDENTS D'EXECUCIÓ, 
ha notificat a la DGSP INTERLOCUTÒRIA decidint la suspensió de 
l’executivitat de l’Acord de 13 de març de 2014  de la Junta de Mèrits que va 
decidir que els aspirants havien de realitzar una prova de caràcter pràctic.  

Un cop decidida la suspensió de l’Acord, queden sense efectes els actes que 
es van dictar amb posterioritat a l’adopció d’aquest acord, és a dir,  els llistats 
d’aspirants convocats i les mateixes proves pràctiques,  realitzades els dies 25 i 
27 de setembre, en el decurs del procés per a la provisió de llocs de 
comandament de l'àmbit de règim interior (JU/CP003/2008).  

Els responsables de la Direcció General han rebut amb inquietud la decisió del 
Jutjat del Contenciós, però CCOO ja va avisar que s'estaven prenent decisions 
administratives (la realització d'una prova de caràcter pràctic) quan encara 
restaven nombrosos recursos per resoldre en seu judicial. Havíem advertit que, 
al marge dels motius de fons per impugnar la realització d'una altra prova, no 
es podia donar continuïtat a un procés que podia lesionar drets i interessos 
legítims, quan el recorregut judicial encara no havia finalitzat.  

Els òrgans responsables del Departament de Justícia i la Direcció General han 
de reflexionar seriosament sobre la seva responsabilitat, quan pràcticament 
tothom advertia de la il·legalitat que suposava la realització d’una prova 
pràctica i dels efectes negatius de les seves decisions sobre centenars de 
persones. La Junta de Mèrits també haurà de reunir-se per donar compliment a 
aquesta decisió judicial.  

El problema és que la litigiositat judicial que l’actuació dels actuals 
responsables del Departament de Justícia ha comportat (incidents d’execució al 
Jutjat del Contenciós i recursos davant el TSJC), fa que sigui impossible saber 
cóm es resoldrà finalment el procés. CCOO lluitarà per a que es tanqui sense 
perjudicar els drets dels aspirants que van obtenir la seva plaça de manera 
legítima. Esperem, també, que aquesta suspensió no perjudiqui, ni ajorni, la 
convocatòria del concurs general, tan necessari en el nostre col·lectiu. 
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