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Ref.: Al·legacions de l’Oficina Antifrau al 

projecte de Decret pel qual s’estableixen els 

criteris i el procediment per a la selecció de 

personal funcionari interí per a la cobertura 

de llocs de treball vacants a l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya i els seus 

organismes autònoms (Exp. 25/2020) 

 

 

Sr. Jordi Puigneró i Ferrer 

Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública 

 

 

Benvolgut conseller, 

 

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (en 

endavant el Departament) està tramitant el projecte de Decret pel 

qual s'estableixen els criteris i el procediment per a la selecció de 

personal funcionari interí per a la cobertura de  llocs de treball 

vacants a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus 

organismes autònoms (en endavant projecte de Decret). 

 

En aquest marc, el text s’ha sotmès a informació pública per un 

termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 

publicació del corresponent edicte al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya (en endavant DOGC) número 8248, el dia 16.10.2020. 

 

En aquest tràmit, us faig arribar les observacions i els suggeriments 

que ha formulat la Direcció de Prevenció de l’Oficina, d’acord amb 

les previsions de l’article 13.2 d) de les Normes d’actuació i règim 

interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant NARI), i que 

en allò substancial es transcriuen a continuació: 

 
“En relació amb la identificació del problema que es vol resoldre amb el 

projecte de Decret, la Memòria d’avaluació d’impacte afirma el següent:  
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“Els procediments de selecció de personal funcionari interí no es troben 

estandarditzats entre els diversos departaments i organismes autònoms. Això 

comporta que els departaments i els organismes autònoms puguin aplicar criteris 

diferents per a seleccionar un mateix tipus de personal interí, així com mitjans de 

selecció també diferenciats. Es fa necessari garantir l’efectivitat dels principis 

d’igualtat, mèrit i capacitat i publicitat en l’accés a la funció pública. Es constata 

la problemàtica que genera la manca d’una regulació que amb caràcter general 

estableixi un procediment homogeni per a la selecció de personal interí a 

l’Administració de la Generalitat.” 

 

“Així mateix, es constata com un problema la manca de publicitat de les regles 

que han de regir aquesta selecció així com la manca de transparència dels seus 

resultats atès que actualment aquests principis no queden suficientment 

garantits.” 

 

En conseqüència, la Memòria destaca que la regulació persegueix els 

objectius següents:  

 

“1. Garantir l’efectivitat en el compliment dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat 

i publicitat en la selecció del personal funcionari interí de l’Administració de la 

Generalitat i els seus organismes autònoms. 

 

2. Establir un procediment de selecció àgil, homogeni i electrònic per a la selecció 

d’aquest personal. 

 

3. Garantir l’efectivitat del principi d’igualtat d’oportunitats de les persones amb 

discapacitat amb la resta de les persones en la selecció del personal funcionari 

interí de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.” 

 

Des de l’Oficina compartim la diagnosi del Departament i creiem que 

adoptar una regulació homogènia de la selecció del personal interí és una 

bona iniciativa que pot contribuir a oferir una major seguretat jurídica i a 

reforçar l’efectivitat dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat i publicitat.  

 

En aquest marc, les al·legacions que formulem a continuació pretenen 

incidir particularment en aquells aspectes de la disposició normativa 

projectada que, directament o indirectament, guarden relació amb els 

àmbits sobre els quals recauen les funcions que la LOAC atribueix a 

l’Oficina amb l’objectiu d’enfortir la integritat de les institucions i els 

servidors públics. I tot això, amb la voluntat de prestar servei al 

Departament i contribuir a reflexionar sobre una norma que afecta la 

selecció les persones interines que prestaran serveis a l’Administració de la 
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Generalitat; en aquest sentit, assegurar que la selecció i la provisió dels 

servidors públics es basa exclusivament en criteris de mèrit i capacitat s’ha 

identificat com un factor molt rellevant en la prevenció de l’aparició de 

possibles conductes irregulars, fraudulentes, o corruptes.1 

 

A manera d’advertiment previ volem deixar constància que no hem fet una 

anàlisi exhaustiva del conjunt del projecte de Decret, sinó que, en 

coherència amb el nostre àmbit competencial, hem centrat i limitat el 

nostre estudi a aquelles qüestions que considerem nuclears per tal de 

reforçar la integritat en la selecció de personal interí. 

 

1. Àmbit d’aplicació  

Com hem apuntat anteriorment, l’assoliment dels objectius fixats per la 

norma dependrà, en gran mesura, de seva la capacitat d’homogeneïtzar la 

selecció de personal interí. És a dir, d’establir un únic procediment de 

selecció àgil i clar per a la selecció de persones interines al servei de 

l’Administració de la Generalitat, i que asseguri un absolut respecte als 

principis fixats a l’article 10.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 

d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’estatut bàsic de 

l’empleat públic (en endavant TREBEP).   

 

És per això que suggerim replantejar les previsions de l’article 2 del 

projecte de Decret que exclouen de l’àmbit d’aplicació de la norma una 

part important del personal interí que selecciona l’Administració de la 

Generalitat. En particular, fem referència al fet que, com adverteix el títol 

de la norma, la regulació limita la seva eficàcia a “l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms”, i deixa fora la resta 

d’entitats vinculades o dependents que formen part del sector públic 

institucional on presta serveis personal funcionari. A priori, aquesta 

exclusió, que la norma no fonamenta, no sembla alinear-se amb l’evolució 

de legislació en matèria de personal que tendeix a subjectar el conjunt 

d’entitats vinculades o dependents de l’Administració a una única 

regulació, com és, per exemple, el cas de l’article 2 del TREBEP.     

 

En aquest mateix sentit, des del nostre punt de vista també és convenient 

replantejar-se l’exclusió de l’àmbit d’aplicació del projecte de Decret del 

personal interí per substitució, per a l’execució de programes de caràcter 

temporal o per excés o acumulació de tasques. Cal destacar que ni el 

                                                 
1 Per a més informació en relació amb aquesta matèria podeu consultar el “Document de treball 05”, dedicat 

al factor humà, publicat en el marc del projecte “Riscos per a la integritat en la contractació pública” i 

disponible a la pàgina web de l’Oficina. 
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projecte de Decret ni la Memòria general motiven aquesta decisió, que 

també exclou un nombre substancial de persones que per aquesta via 

estableixen una relació d’interinitat amb l’Administració de la Generalitat. 

 

2. Normes generals 

L’article 3 del projecte de Decret fixa les normes generals que cal tenir en 

compte per al nomenament del personal interí. A aquests efectes, 

reprodueix algunes de les previsions normatives sobre la matèria i concreta 

qüestions organitzatives i competencials.  

 

Des de l’Oficina creiem que aquesta és una bona iniciativa que afegeix 

claredat a la norma. Tanmateix suggerim completar-la recordant diverses 

obligacions generals, que també emanen de la normativa en matèria de 

funció pública i, al nostre entendre, són centrals per reforçar la integritat 

de les institucions públiques. Concretament fem referència a: 

 

— L’obligació d’incloure les places vacants en què prestin serveis persones 

interines a l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici en què 

es produeix el seu nomenament i, si no és possible a la següent (excepte 

que s’acordi l’amortització).  

 

Aquest mandat, establert a l’article 10.4 de TREBEP, té naturalesa 

bàsica d’acord amb les previsions de les disposicions finals primera i 

segona del TREBEP i, per tant, al nostre judici desplaça l’aplicació de 

l’article 124.2 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual 

s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos 

legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (en endavant 

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre) que disposa: “El lloc de treball 

ocupat transitòriament per l'interí que es consideri necessari per al 

funcionament normal dels serveis i que no sigui de caràcter temporal ni estigui 

subjecte a amortització segons les relacions de llocs de treball pot ser inclòs en 

la següent oferta d'ocupació pública o convocatòria de provisió que es faci, 

llevat que el lloc de treball estigui reservat per a un funcionari de carrera.” 

 

Així doncs, recordar aquesta obligació a l’article 3 del projecte de 

Decret no només la reforçaria sinó que oferiria major seguretat jurídica.  

 

Igualment, en aquesta mateix línia, és recomanable preveure l’obligació 

que les resolucions de nomenament del personal interí recullin aquest 

extrem.  
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— La prohibició que la direcció dels òrgans actius sigui exercida per 

personal interí, que fixa l’article 24.2 de la Llei 13/1989, de 14 de 

desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

Finalment, en relació amb l’apartat 1 de l’article 3 del projecte de Decret, 

és aconsellable  que es detalli l’obligació d’acreditar que el lloc de treball 

no s’ha pogut cobrir per un funcionari de carrera pels sistemes de provisió 

previstos a la normativa vigent. En aquest sentit, es podria fixar un 

contingut mínim de la motivació, així com establir la necessitat de detallar  

els diversos intents de provisió.     

 

3. Procediment de selecció 

Quant al procediment de selecció, regulat als articles 4 a 14 del projecte de 

Decret, sense entrar a un nivell d’anàlisi molt detallada, ens agradaria fer 

diverses recomanacions en relació amb les qüestions més importants des 

de la perspectiva de l’àmbit competencial de l’Oficina.  

 

3.1. Publicitat  

L’article 5 del projecte de Decret determina que la publicació de la 

convocatòria s’haurà de produir “de forma simultània, al portal de l’empleat 

públic, a la pàgina web del departament o organisme autònom d’adscripció del 

lloc de treball vacant i a la pàgina web del departament competent en matèria de 

funció pública.” 

 

Pel que fa a aquest assumpte, atesa la importància que té aquest requisit 

essencial, que està íntimament connectat amb el dret fonamental a 

accedir en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics, suggerim 

preveure l’obligació que la convocatòria d’aquests procediments també es 

publiqui al DOGC.  

 

En aquest sentit, cal destacar que diverses normatives autonòmiques 

preveuen la publicació de les convocatòries per a la selecció d’interins als 

Diaris Oficials. A tall per exemple, podem citar l’article 5 del Decret 

21/2018, de 26 de juliol, pel qual es regula la selecció del personal 

funcionari interí i del personal laboral temporal de l’Administració General 

de la Comunitat de Castella i Lleó i els seus organismes autònoms, i els 

articles 3 i 4 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el 

procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  

 



 

Al·legacions 25/2020 al projecte de Decret de selecció del personal interí   6 

 

De manera similar, tant pel que fa al món local com a l’Administració de la 

Generalitat, el Tribunal Suprem s’ha pronunciat en diverses ocasions en 

relació amb la necessitat de publicar les convocatòries als diaris oficials. 

Entre d’altres podem citar les Sentències de la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Suprem de 26 de setembre del 1986 (ponent 

Delgado Barrio, FJ), de 13 d’octubre del 1986 (ponent Bruguera Manté, A), 

de 4 de novembre del 1986 (Garayo Sánchez, M), de 13 de març del 1987 

(ponent González Navarro, F), de 2 d’octubre del 1987 (ponent Delgado 

Barrio, FJ), de 23 d’octubre del 1987 (ponent Delgado Barrio, FJ). 

 

Així mateix, en coherència amb la centralitat que cal donar a la publicitat, 

és important recordar l’obligació que estableix l’article 9.1 e) de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern de publicar al portal de la transparència el conjunt de 

convocatòries i resultats dels processos selectius. 

 

3.2. Requisits d’admissió 

L’article 6 del projecte de Decret fixa una sèrie de requisits per a ser admès 

als procediments de selecció del personal interí.  

 

En relació amb aquestes previsions recomanem que s’examinin molt 

detingudament per tal d’assegurar que no es pot arribar a interpretar, en 

cap cas, que entren en contradicció amb una norma de rang legal, 

especialment ateses les conseqüències que tindria excedir l’àmbit previst 

per llei d’acord amb els articles 47.2 LPAC i 1.2 del Codi Civil.  

 

Ens referim, concretament, a les previsions de l’apartat 2 de l’article 6 del 

projecte de Decret, que introdueixen causes d’exclusió per participar en els 

procediments de selecció; a judici de l’Oficina, cal ser especialment 

curosos a assegurar que tenen empara legal. Pel que fa a aquest assumpte 

cal tenir present que la introducció de causes d’exclusió afecta 

directament el dret fonamental d’accedir en condicions d’igualtat a les 

funcions i els càrrecs públics, consagrat a l’article 23.2 de la Constitució 

Espanyola, per la qual cosa entenem que no és possible establir-les ex 

novo per via reglamentària. Així mateix, no es poden oblidar les previsions 

de l’article 56 del TREBEP que, després de fer una llista tancada dels 

requisits per participar en els processos selectius, estableix que només 

“Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden 

relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a 

desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y 

general.” 
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3.3. Desenvolupament de procediment de selecció 

L’estructura i les fases del procediment de selecció estan regulades, 

essencialment, als articles 7 i 10 del projecte de Decret, els quals preveuen 

la possibilitat d’una preselecció i la celebració de dues fases de selecció. La 

primera, té per objecte la valoració dels mèrits (fins a 50 punts) i, la 

segona, persegueix valorar les competències professionals i els 

coneixements en relació amb el lloc de treball objecte de la convocatòria 

(fins a 50 punts).  

 

Atès que la configuració concreta del procediment de selecció és la que 

determina materialment la selecció meritocràtica de les persones al servei 

de l’administració, des de l’Oficina volem aportar dues reflexions per tal de 

garantir l’assoliment d’aquest objectiu. 

 

En primer lloc, com ha advertit la jurisprudència en diverses ocasions, cal 

assegurar que el procés selectiu dissenyat no impedeix, de facto, que se 

seleccionin persones que no han prestat serveis a l’Administració de la 

Generalitat. En consonància amb aquesta idea, tampoc semblaria 

raonable prioritzar, de manera injustificada i desproporcionada, les 

persones que han tingut un vincle laboral o estatutari amb l’administració. 

Per això, suggerim reconsiderar si són ajustades a Dret les previsions de 

l’article 7 del projecte de Decret.  

 

En particular, ens referim, per exemple, al fet que es doni prioritat al 

personal funcionari de carrera o laboral fix de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya de grup o subgrup de titulació inferior al lloc que 

s’ofereix (grup 1) per sobre de les persones que hagin superat, sense 

obtenir plaça, algun dels dos darrers processos selectius d’accés al mateix 

cos, escala o especialitat de classificació del lloc de treball convocat (grup 

2). Però també al fet que l’article situa les “persones que presten o han prestat 

serveis a l’Administració de la Generalitat com a personal funcionari interí del cos, 

escala o especialitat de classificació del lloc de treball convocat o com a personal 

laboral temporal en categories a funcionaritzar en el cos o escala esmentat” en el 

grup 3, per davant de les que han superat algun exercici eliminatori en els 

dos darrers processos selectius del cos, escala o especialitat que es 

convoca o són funcionàries de carrera o personal laboral fix d’altres 

administracions públiques (que es troben al grup 4).  

 

Així, per exemple, en el cas de les Illes Balears, el Decret citat anteriorment 

prioritza les persones aspirants que hagin aprovat alguna prova en una 

convocatòria de selecció per a la cobertura de places vacants i, només de 
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manera extraordinària, quan la llista d’aquestes persones s’ha esgotat 

permet recórrer a altres criteris.    

 

En segon lloc, per evitar diferències de tracte injustificades i assegurar una 

valoració adequada de les competències i els coneixements dels aspirants 

fora bo concretar més les previsions dels articles 7.2 i 10.3 del projecte de 

Decret que, al nostre entendre, tenen un redactat massa obert en aquest 

sentit.  

 

En concret ens referim a les afirmacions següents: 

 

“[...] i, en quart lloc, la resta d’aspirants, els quals realitzaran una prova  

relacionada amb el contingut funcional del lloc convocat a efectes de la seva 

ordenació, si escau.” 

 

“Les competències i els coneixements es valoren en relació amb el lloc de treball 

objecte de la convocatòria i mitjançant la realització de proves de coneixements, 

tests d’aptituds, entrevistes o d’altres mitjans d’acreditació.”       

 

A partir d’aquestes previsions es fa difícil deduir d’avançada i amb certesa 

com s’avaluaran les competències i coneixements de les persones 

aspirants. Des de l’Oficina considerem que no es pot desaprofitar 

l’oportunitat que suposa l’aprovació d’una regulació de rang reglamentari 

per desenvolupar, com a mínim, els requisits bàsic que hauran de complir 

els mitjans escollits per acreditar la capacitat de les persones aspirants.    

 

3.4. Comissió de selecció 

L’article 9 del projecte de Decret regula les comissions de selecció, que 

seran les encarregades de dur a terme els procediments de selecció 

previstos per la norma.  

 

Quant a aquesta qüestió, volem destacar la centralitat que aquests òrgans 

tenen en la selecció del personal interí degut a les atribucions que 

l’ordenament jurídic els confereix.     

 

És per això que, d’una banda, suggerim regular-los de manera més extensa 

en el projecte de Decret per tal d’oferir la màxima seguretat jurídica 

possible i assegurar que es componen de les persones adequades per a les 

funcions que tenen encomanades. En aquest sentit, és aconsellable 

desenvolupar les disposicions dels articles 60 del TREBEP i 54 del Decret 

Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, i, especialment, la previsió que 

determina que no podran formar part dels òrgans de selecció el personal 



 

Al·legacions 25/2020 al projecte de Decret de selecció del personal interí   9 

 

d’elecció o designació política, els funcionaris interins i el personal 

eventual.      

 

De l’altra, també recomanem concretar l’afirmació que determina que els 

membres de les Comissions de Selecció han d’actuar “amb estricta 

independència, imparcialitat, professionalitat i discrecionalitat tècnica.” Amb 

aquesta finalitat encoratgem l’Administració de la Generalitat a introduir, 

en aquest àmbit, mecanismes per a la detecció i la gestió dels conflictes 

d’interès. 

 

La gestió integral dels conflictes d’interès ha estat identificada com un 

dels elements bàsics per a prevenir l’aparició de possibles conductes 

irregulars, fraudulentes o corruptes. Cal tenir presents les distorsions que 

aquestes situacions poden provocar en la presa de decisions públiques, la 

qual cosa les converteix en un factor de risc important. A més, l’absència o 

l’inadequat tractament dels conflictes d’interès pot desembocar en 

conductes de mala administració. Recordarem en aquest punt que l’article 

30 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix el dret a una bona 

administració com un principi de dret públic i un dret subjectiu de totes les 

persones. En la mateixa línia i recollint en part la jurisprudència del 

Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es pronuncia l’article 41 de la 

Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.2” 

  

 

Ben cordialment,  

 

 

Miguel Ángel Gimeno Jubero 

Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
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2 L’Oficina va analitzar a bastament aquesta matèria a l’informe “La gestió dels conflictes d’interès en el 

sector públic de Catalunya”, emès el 2016 i disponible a la nostra pàgina web. 
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