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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/49/2020, de 16 de gener, per la qual es disposa donar compliment a la Sentència núm.
812/2017, de 4 de desembre, i la Sentència núm. 24/2018, de 18 de gener, dictades per la Secció Quarta de
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els recursos
d'apel·lació núm. 98/2017 i 188/2017, respectivament.
Mitjançant la Resolució JUS/3171/2010, de 30 de setembre (DOGC núm. 5731, de 8.10.2010) es va fer pública
la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de 46 llocs de cap d'Unitat del
Centre Penitenciari Puig de les Basses dependent de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i
Justícia Juvenil (convocatòria de provisió núm. JU/CP003/2010).
Les sentències núm. 345/2015, de 4 de maig, i núm. 373/2015, de 12 de maig, de la Secció Quarta de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya van estimar, respectivament, els
recursos d'apel·lació núm. 6/2015 i núm. 189/2014 i van declarar nul·la de ple dret la base 6.7 de la
convocatòria i van anul·lar els actes objecte dels processos, això és, l'Acord de 25 d'octubre de 2011 de la
Junta de Mèrits i Capacitats pel qual es van fer públiques les puntuacions obtingudes a les entrevistes
corresponents a la segona fase.
Així mateix, les sentències núm. 812/2017, de 4 de desembre, i núm. 24/2018, de 18 de gener, de la Secció
Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, van estimar els
recursos d'apel·lació interposats per diverses persones participants contra les interlocutòries de 12 i 23 de
desembre de 2016, dels jutjats contenciosos administratius núm. 2 i 1 de Barcelona, per les quals es van
resoldre diversos incidents d'execució interposats contra la Resolució del secretari general de 13 gener de
2016, per la qual es va disposar donar compliment a les sentències TSJC núm. 345/2015 i núm. 373/2015.
El 10 de gener de 2019, el TSJC va declarar la fermesa de la sentència núm. 812/2017, de 4 de desembre.
El 8 d'abril de 2019, el TSJC va declarar la fermesa de la sentència. núm. 24/2018, de 18 de gener.
Vist l'informe proposta relatiu al compliment de les sentencies esmentades, emès per la Direcció de Serveis del
Departament de Justícia,

Resolc:

Primer
Retrotraure les actuacions al moment anterior a l'Acord de 25 d'octubre de 2011 de la Junta de Mèrits i
Capacitats de la convocatòria JU/CP003/2010, pel qual es van fer públiques les puntuacions obtingudes a les
entrevistes corresponents a la segona fase.

Segon
Disposar que la Junta de Mèrits i Capacitats de la convocatòria JU/CP003/2010 emeti i faci pública la proposta
de resolució del concurs, d'acord amb l'ordre de puntuació resultant de la valoració definitiva dels mèrits i les
capacitats de la base 6.1 (primera fase), fet públic per Acord de 7 d'octubre de 2011 de la Junta de Mèrits i
Capacitats.

Tercer
Disposar que la Junta de Mèrits i Capacitats obri un termini de 10 dies hàbils per tal que totes les persones
participants puguin optar a renunciar a la participació en el concurs.
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Quart
Disposar que la Junta de Mèrits i Capacitats, una vegada transcorregut el termini anterior, elabori la proposta
definitiva de resolució del concurs amb les persones participants que no haguessin renunciat, d'acord amb
l'ordre de puntuació resultant de la valoració definitiva dels mèrits i les capacitats de la base 6.1 (primera
fase), fet públic per Acord de 7 d'octubre de 2011 de la Junta de Mèrits i Capacitats.

Cinquè
Disposar retrotraure els efectes a la situació que hagués esdevingut si no s'hagués celebrat la segona fase en el
procés de referència i procedir al nomenament dels funcionaris amb els efectes corresponents.

Sisè
Acordar que es publiqui aquesta Resolució al DOGC i que s'exposi als llocs indicats a la base 8.3 de la
convocatòria.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden formular
incident d'execució de sentència de conformitat amb el que disposa l'article 103 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 16 de gener de 2020

Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)
Patrícia Gomà i Pons
Secretària general

(20.016.039)
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