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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA  

AL PROJECTE D’ORDRE PER LA QUAL ES REGULA LA 

SELECCIÓ, EL NOMENAMENT I EL CESSAMENT DEL 

PERSONAL INTERÍ DELS COSSOS DE FUNCIONARIS AL 

SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA A CATALUNYA 
 
 

 
El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, ha sotmès al 
tràmit d’informació pública, per un termini de set dies hàbils, el Projecte 
d’Ordre per la qual es regula la selecció, el nomenament i el cessament del 
personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l’Administració de 
justícia a Catalunya. 
 
D’acord amb les funcions que la Llei 14/2008 encomana a l’Oficina Antifrau 
de Catalunya en l’àmbit de la transparència i la integritat de les 
administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya, 
passen a formular-se les següent al·legacions: 
 
 
 
Article 2. Borses de personal interí 
 
Aquest precepte estableix: 
 

«2.1; 2.2; 2.3 [...]. 
 
»2.4 La vigència de les borses de personal interí és biennal i, en 
qualsevol cas, fins a la constitució de les noves borses. En finalitzar la 
seva vigència, el secretari o secretària de Relacions amb 
l’Administració de Justícia pot acordar-ne la pròrroga i, si s’escau, la 
reordenació. 
 
També es pot acordar, en qualsevol moment si s’estima necessari, la 
reordenació de les borses o d’alguna de les llistes.» 

 
El text projectat contempla la denominada reordenació de les borses, fent-
ne altres referències al llarg de la norma. De fet, es contempla com a funció 
pròpia de la Comissió de Seguiment la de «[p]roposar al secretari o 
secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia la pròrroga o 
reordenació de les borses de personal interí» (art. 22.2e)). 
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Tanmateix, de la resta del contingut de la disposició no és possible deduir el 
significat de dita reordenació. 
 
Cal acudir a l’encara vigent Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, per la qual 
es regula la selecció, la formació i el nomenament del personal interí dels 
cossos de funcionaris al servei de l’Administració de justícia a Catalunya —
disposició que el Projecte ara analitzat preveu derogar— per comprovar que 
el seu article 2.3 conté un segon incís del següent tenor: «[l]a reordenació 
s’ha de fer tenint en compte els mèrits previstos a l’article 6. En el cas que 
s’acordi una nova reordenació abans d’un any d’haver-se fet l’anterior, s’ha 
de fer en funció de la superació de proves selectives d’ingrés en el cos 
respectiu que s’hagin convocat durant la seva vigència. En el cas que hagi 
transcorregut un any de l’anterior reordenació, aquesta es pot fer en funció 
de l’antiguitat i/o la superació de proves selectives». 
 
Doncs bé, a manca d’una previsió equivalent en la disposició ara 
considerada, hem de suggerir, per raons de claredat normativa i seguretat 
jurídica, introduir en el text sotmès a informació publica una definició de 
què s’hagi d’entendre per reordenació de borses o de llistes així com les 
condicions i termes en què dita reordenació pugui tenir lloc. 
 
 
 
Article 3. Convocatòria de les borses de personal interí 
 
D’acord amb aquest precepte:  
 

«3.1 El secretari o secretària de Relacions amb l’Administració de 
Justícia, mitjançant una resolució, que s’ha de publicar en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, ha de convocar el procediment 
de selecció per constituir les borses del personal interí. 
 
3.2 La resolució de convocatòria també s’ha d’exposar als taulells 
d’anuncis de la seu central del Departament de Justícia, a les seus 
dels serveis territorials i de les gerències territorials del Departament, 
a la seu de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de 
Catalunya, a les unitats administratives i a la pàgina web del 
Departament de Justícia http://www.gencat.cat/justicia/borsa-
interins-admjust.» 

 
Per raons de coherència amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i sens perjudici 
del que més endavant es dirà pel que fa a la transparència en la gestió de 
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les borses, suggerim que es prevegi de manera expressa que la resolució de 
convocatòria sigui publicada també al Portal de la Transparència.  
 
D’acord amb l’article 5 de l’esmentada Llei, aquest Portal és l’instrument 
bàsic i general de gestió de documents públics per a donar compliment i 
efectivitat a les obligacions de transparència establertes per la Llei, i en les 
seus electròniques o llocs web corresponents. El Portal es configura com 
una plataforma electrònica de publicitat activa a internet  
 
 
 
Article 5. Requisits de participació 
 
De l’apartat segon d’aquest article, dedicat als requisits generals, cal 
destacar: 
 

«a); b); c); d); e); f); g) [...].  
h) No haver estat objecte de destitució i exclusió per rendiment 
insuficient o manca de capacitat del servei de l'Administració de 
justícia.  
»i) [...].  
j) No incórrer en cap causa de incompatibilitat.» 

 
Pel que fa l’apart h), novament hem d’advertir dubtes sobre la significació 
de les expressions emprades les quals, en el present cas, en integrar un 
dels supòsits que impedeixen participar en el procediment de selecció cal 
delimitar amb claredat atès que la seva interpretació pot tenir efectes 
restrictius en els drets de les persones. 
 
D’entrada no resulta clar si rendiment insuficient i manca de capacitat són 
utilitzades pel text projectat com a sinònimes tot i que, en la seva 
significació ordinària, no semblaria que això fos possible doncs resulta 
perfectament imaginable que una persona perfectament capacitada per a 
dur a terme una tasca la desenvolupi amb baix rendiment.  
 
En concret, l’expressió rendiment insuficient, ja no apareix en cap altre lloc 
del text i tampoc no té correspondència en el règim disciplinari que resulta 
d’aplicació si bé, podem advertir que el supòsit aquí contemplat no sembla 
tenir naturalesa disciplinària sinó més aviat objectiva. 
 
Al seu torn, l’expressió manca de capacitat tampoc no té cap altra 
correspondència en el text el qual sí que contempla la manca d’idoneïtat 
com a un supòsit de cessament (art. 18h)). De fet, l’article 19 del Projecte  
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es dedica a regular un procediment de valoració d’idoneïtat que, per les 
garanties que incorpora, el fa proper al disciplinari.  
 
En atenció a les esmentades consideracions, recomanem adaptar la 
terminologia emprada en l’apartat h) d’aquest precepte en ares a la claredat 
i seguretat jurídica. 
 
En relació amb l’apartat j), la previsió en la norma —fins ara inexistent—del 
fet de no trobar-se incurs en causa d’incompatibilitat com a requisit general 
de participació en les convocatòries ha de ser valorada positivament doncs 
apunta en la línia de prendre en consideració els conflictes d’interès. 
 
Per conflicte d'interès entenem tota situació de risc en què l'interès 
particular d'una persona podria interferir en l'exercici adient del seu 
discerniment professional en nom d'una altra, que, legítimament, confia en 
aquell judici. 
 
Si la situació de conflicte d’interès es gestiona adequadament –és a dir, un 
cop detectat l’interès particular que és rellevant, o bé s’elimina, quan això 
sigui possible, o bé s’evita la influència efectiva d’aquest interès sobre el 
discerniment professional– no ha de comportar necessàriament cap 
problema. Però si no es fa res, tant els destinataris directes del judici 
professional d’aquestes persones com les organitzacions on treballen o els 
col·lectius professionals als quals pertanyen, poden veure’s perjudicats. 
 
Els béns jurídics que es estan en joc en les situacions de conflicte d’interès 
són la imparcialitat, l’objectivitat i la confiança pública. Tots ells principis a 
què resta subjecte el funcionament dels poders públics. 
 
L’objectiu últim en la regulació dels conflictes d’interès és reduir la 
probabilitat que el judici professional pugui estar influït o esbiaixat per un 
interès particular. Un cop l’interès particular influeix efectivament en el 
discerniment professional, l’esbiaixa; el dany a la imparcialitat i l’objectivitat 
ja s’ha produït i aleshores parlem de corrupció, d’abús de la posició pública 
en benefici privat. 
 
Entre el conjunt d’eines preventives de què disposen els poders públics per 
a gestionar els conflictes d’interès, la que apareix més desenvolupada en el 
nostre ordenament jurídic per als conflictes d’interès potencials és la 
regulació de les segones ocupacions i altres fonts d’ingressos dels servidors 
públics a través del règim d’incompatibilitats. 
 
En l’àmbit de l’administració de justícia, les incompatibilitats dels funcionaris 
es troben contemplades en l’article 498 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de  
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juliol, del Poder Judicial (LOPJ). D’acord amb aquest precepte, el règim 
d’incompatibilitats és el previst a la legislació general aplicable als 
funcionaris al servei de les administracions públiques. Alhora, es descriuen 
una sèrie d’activitats en tot cas incompatibles perquè no poden ser objecte 
d’autorització. 
 
Una altra de les eines de gestió, en aquest cas dels conflictes d’interès 
reals, és l’abstenció i recusació. La LOPJ la tracta en l’art. 499. En essència, 
podem dir que l’abstenció suposa l’última barrera de protecció, en aquells 
casos en què el conflicte ja és present i només és possible preservar la 
imparcialitat apartant la persona del procés decisori.  
 
Ara bé, juntament amb les eines esmentades n’hi ha d’altres que poden 
contribuir de manera eficaç, per exemple, a la detecció del risc que 
representen els conflictes d’interès. 
En aquest sentit, l’ Oficina Antifrau, en el seu recent informe sobre la gestió 
dels conflictes d’interès en el sector públic de Catalunya, conté una 
recomanació, en tractar les eines de detecció precàrrec, en els termes 
següents:  «[c]al valorar la possibilitat que els empleats públics, abans de la 
presa de possessió, presentin informació relativa a la trajectòria 
professional prèvia. En qualsevol cas, recomanem que, en els processos 
selectius o de provisió de llocs, es generalitzi l’obligació dels aspirants de 
declarar qualsevol relació prèvia de parentiu o de servei amb els membres 
de l’òrgan de selecció, però també amb el personal d’aquella administració. 
Caldria reflectir aquesta obligació en les bases de la convocatòria i també 
preveure-hi conseqüències en cas de falsejar o presentar aquestes dades de 
manera incompleta».   
 
Des del convenciment que el personal funcionari interí al servei de 
l’administració de justícia —al igual que succeeix amb la resta de servidors 
públics, sense excepció—,  pot trobar-se en situació de conflicte d’interès, 
suggerim que el Departament de Justícia impulsor de la present iniciativa 
valori la conveniència de preveure alguna eina addicional de prevenció de 
risc com seria, per exemple, la consistent en què tota persona aspirant a 
integrar les llistes d’interins hagués d’acompanyar a la seva sol·licitud una 
declaració en la que faci constar qualsevol relació de parentiu1 que pugui 
tenir amb els membres de l’òrgan competent per a la valoració dels mèrits i 
ordenació de les llistes així com amb el personal destinat en els òrgans dels 
partits judicials al que opti o en el propi Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
 

                                                 
1 El grau de parentiu hauria d’abastar, com a mínim, el previst per a l’abstenció a la legislació bàsica del 
règim jurídic del sector públic. 
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Article 7. Valoració de mèrits i ordenació dels interessats en les 
llistes de les borses del personal interí 
 
Com es desprèn del títol de la norma, aquesta regula una de les fases clau 
del procediment selectiu doncs del seu resultat se’n derivarà la consecució  
de l’interès general concretat en l’adequat posicionament de les persones 
aspirants a integrar les llistes als efectes de les ulteriors crides. 
 
De la lectura del contingut de la norma no es desprèn a qui correspon la 
competència per efectuar dita valoració. 
 
Sens perjudici del que més endavant es dirà sobre la composició i funcions 
de l’anomenada Comissió de Seguiment de les Borses de Personal Interí, ja 
avancem aquí que, en parer de l’Oficina, la funció de valoració i ordenació 
comporta necessàriament l’exercici de potestats públiques que pressuposen 
actuar d’acord amb el principi d’objectivitat i en absència de conflictes 
d’interès i que, en conseqüència, es troben reservades, en exclusiva, a 
personal funcionari. 
 
Per aquesta raó, l’Oficina recomana que el text de la norma inclogui de 
manera expressa l’atribució de les competències que se’n deriven a un 
òrgan tècnic de selecció o valoració i que en determini la composició. 
 
 
 
Article 8. Selecció mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya i 
convocatòries específiques 
 
Segons l’apartat primer d’aquest article: 
 

«8.1 Exhaurides cadascuna de les llistes de les borses de personal 
interí en algun o alguns partits judicials o en algun dels àmbits 
territorials, el Departament de Justícia pot seleccionar directament el 
personal interí mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, d’entre 
les persones candidates que reuneixin els requisits generals i 
específics per accedir a cada cos, o bé fer una convocatòria 
específica, que s’ha d’exposar a la pàgina web del Departament de 
Justícia http://www.gencat.cat/justicia/borsa-interins-admjust i a les 
adreces indicades a l’article 3.2. 
 
Les persones interines que siguin seleccionades mitjançant el Servei 
d’Ocupació de Catalunya només s’integren a la llista de funcionament  
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preferent un cop hagin superat el curs de formació que estableix 
l’article 9 i el període de pràctiques que estableix l’article 13. 
»8.2 [...].  

 
Per les mateixes raons expressades en analitzar l’article 3, i amb idèntica 
finalitat, suggerim, aquí també, fer constar que la convocatòria a què es 
refereix el primer incís es faci pública en el Portal de la Transparència. 
 
 
 
Article 21. Participació i informació 
 
Aquesta norma estableix: 
 

«Amb la finalitat de garantir la transparència i la transmissió de la 
informació derivada de la gestió de les borses de personal interí i 
fomentar la participació de les organitzacions sindicals més 
representatives en l’àmbit de l’Administració de justícia a Catalunya, 
la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia ha de 
facilitar periòdicament a cada representant de les organitzacions 
esmentades la informació necessària sobre el procés de selecció de 
les persones candidates, els nomenaments efectuats i els criteris 
seguits en els expedients de proposta i nomenament de personal 
interí, així com els cessaments.» 

 
De la lectura del precepte semblaria deduir-se que les organitzacions 
sindicals representatives són les principals beneficiàries de la transparència 
que es predica.  
 
La informació a què fa referència l’article s'ha de fer extensiva a la 
ciutadania en general doncs només així la transparència i el dret d’accés a 
la informació pública poden servir eficaçment com a eines determinants del 
control social de l’Administració i de la seva activitat, en benefici d’una 
major qualitat democràtica (en paraules de l’Exposició de motius de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern).   
 
L’Oficina ha de recomanar que el text projectat afegeixi que dita informació 
també es faci pública al Portal de transparència de la Generalitat.  
 
Aquest suggeriment troba el seu recolzament tant la Llei 19/2014 d’acord 
amb els continguts mínims de transparència activa que es recullen en els 
apartats d), e) i g), com en el criteri consolidat de la Comissió de Garantia 
del Dret d’Accés a la Informació (GAIP) en el sentit que les obligacions de  
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transparència han de ser reforçades quan menys han estat les garanties per 
a la provisió dels llocs. 
 
Per tal d’il·lustrar el criteri esmentat podem citar el següent raonament de 
la Resolució GAIP d’1 de març de 2016, de finalització de la Reclamació 
34/2015:  
 

«”[p]el que fa a la informació sobre l’existència de vacant o no (i si hi 
ha o no reserva), o la condició de funcionària o interina de la persona 
que l’ocupa, es tracta d’informació vinculada a la forma com s’ha 
proveït el lloc”. Després d’analitzar detalladament la legislació 
aplicable per a la provisió dels llocs de treball en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat, inclòs l’article 9.1.g LTAIPBG, que 
estableix que s’ha de publicar al portal de transparència els resultats 
dels processos selectius de provisió i promoció del personal, l’informe 
conclou que, “d’acord amb aquestes previsions, en les quals s’exigeix 
expressament la publicitat, tant de la convocatòria dels processos de 
provisió definitiva, com dels resultats dels mateixos, no sembla que 
pugui haver-hi cap obstacle, des del punt de vista del dret a la 
protecció de dades, per a que qualsevol ciutadà pugui sol·licitar a 
l’Administració si un determinat lloc s’ha proveït de forma definitiva i 
mitjançant quin procediment. I pel que fa als supòsits de provisió 
provisional, tampoc sembla que es pugui arribar a una conclusió 
diferent de 
l’anterior, tot i que, a banda de les previsions del III Acord General 
sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la 
Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat, la 
normativa només contingui una previsió genèrica de publicitat i no 
una previsió específica que obligui a la publicació de la convocatòria i 
la resolució de nomenament. Si es preveu un règim de publicitat del 
nomenament per a aquells casos en què s’ha seguit el procediment 
definitiu de provisió amb totes les garanties, 
amb més motiu s’haurà de poder accedir a aquesta informació 
en aquells casos en què es disposa d’un major marge de 
discrecionalitat, o si més no de menors garanties, per a la 
provisió de forma provisional. El coneixement de la forma de 
provisió d’un lloc de treball (definitiva o provisional i, en aquest 
darrer cas, si és per encàrrec de funcions, comissió de serveis, etc.) 
resulta necessària i proporcionada per poder avaluar si l’Administració 
ha fet bon ús d’aquestes possibilitats excepcionals ... De la informació 
aportada no es desprèn per altra banda que aquesta divulgació pugui 
comportar un especial perjudici per a la situació personal de la 
persona afectada més enllà dels que es puguin produir en els supòsits 
en què s’ha de publicar la provisió definitiva”». 
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Article 22. Comissió de Seguiment de les Borses de Personal Interí 
 
La norma projectada té el contingut següent: 
 

«22.1 Es crea, adscrita a la Secretaria de Relacions amb 
l’Administració de Justícia, la Comissió de Seguiment de les Borses de 
Personal Interí, amb la composició següent:  
a) President o presidenta titular: un funcionari o funcionària de la 
Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia designat/ada 
pel secretari o secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia. 
b) Vocals titulars: per part del Departament de Justícia, un nombre 
de membres designats pel secretari o secretària de Relacions amb 
l’Administració de Justícia igual al total de la suma de membres de les 
organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de 
l’Administració de Justícia a Catalunya; per part de les organitzacions 
sindicals, una persona representant de cadascuna de les 
organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de 
l’Administració de Justícia a Catalunya, designada per l’organització 
respectiva.  
c) Secretari o secretària titular: una persona designada pel secretari 
o la secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia. S’han de 
designar els membres suplents de la Comissió, els quals actuen en 
cas d’absència del titular.  
 
Els membres de la Comissió hi participen amb veu i vot, i dirimeix els 
empats el vot de qualitat del president o presidenta. El secretari o 
secretària de la Comissió actua amb veu, però sense vot.  
 
Els acords s’han d’adoptar per majoria dels assistents que tinguin veu 
i vot.  
 
En els casos que l’Administració ho consideri convenient, pot convidar 
els directors dels serveis o gerències territorials del Departament 
perquè assisteixin a les reunions de la Comissió, amb veu i sense vot.  
 
22.2 La Comissió de Seguiment de les Borses de Personal Interí té les 
funcions següents:  
a) Revisar els requisits i els mèrits al·legats per les persones 
aspirants.  
b) Informar periòdicament sobre el procés de selecció de les persones 
candidates i els nomenaments efectuats.  
c) Informar trimestralment sobre les sol·licituds formulades per les 
persones integrants de les borses de personal interí d’inclusió i 
exclusió de partits judicials.  
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d) Informar sobre el cessament del personal interí per causa de no 
atendre la necessitat o la urgència que va motivar el seu 
nomenament prevista a l’article 18.i amb caràcter previ al cessament.  
e) Proposar al secretari o secretària de Relacions amb l’Administració 
de Justícia la pròrroga o reordenació de les borses de personal interí.  
f) Informar el secretari o secretària de Relacions amb l’Administració 
de Justícia en el procediment previst a l’article 19 i sobre la manca de 
superació del període de pràctiques, en els termes que preveu l’article 
13.  
g) Informar sobre les al·legacions i reclamacions presentades contra 
les relacions de persones aspirants que derivin del procés de selecció.  
h) Informar sobre les sol·licituds motivades presentades per 
funcionaris interins que estiguin ocupant places de reforç perquè no 
se’n prorrogui el nomenament.  
i) Resoldre altres consultes o interpretacions plantejades en relació 
amb aquesta Ordre.» 

 
El precepte regula un òrgan de caràcter col·legiat establint la seva 
composició i funcions. 
 
En primer lloc, cal observar que la denominació que rep l’òrgan: comissió de 
seguiment no sembla correspondre’s amb la naturalesa de les funcions que 
se li assignen, les quals ultrapassen el que ordinàriament s’entén per 
seguiment. En efecte: això resulta molt clar en les funcions descrites en la 
lletra a); en la lletra i), i en algunes funcions d’informe. 
 
El fet que aquest sigui l’únic òrgan regulat en l’Ordre, i tenint en compte el 
que hem tingut ocasió d’exposar en analitzar l’article 7, podria 
raonablement concloure’s, contravenint el que suggeríem llavors, que, en 
realitat, el que es pretén és que sigui aquesta Comissió de seguiment la que 
tingui encomanada la valoració dels mèrits i l’ordenació dels interessats en 
les llistes. El tenor literal de l’apartat a) de l’art. 22.2 permetria avalar 
aquesta conclusió. 
 
Dita conclusió també trobaria recolzament en un antecedent proper: La 
Resolució JUS/1734/2015, de 24 de juliol, per la qual es convoca el procés 
selectiu per a la constitució de les borses de personal interí, dictada a 
l’empara de l’encara vigent Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig. En regular 
el procediment selectiu, l’incís inicial de la norma 6.1 de les de l’esmentada 
Resolució preveu: 
 

«6.1 Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació, la 
secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia, a proposta 
de la Comissió de Seguiment prevista en l’article 22.1 de  
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l’Ordre JUS/250/2009, i en el termini màxim de tres mesos, dictarà 
una resolució, mitjançant la qual aprovarà la relació provisional de 
persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria, de la 
demarcació territorial i, si escau, els partits judicials escollits i la 
puntuació obtinguda segons els mèrits al·legats a la sol·licitud de 
participació.» 

 
Val a dir que la Comissió de Seguiment prevista en l’Ordre JUS/250/2009 té 
una regulació pràcticament idèntica a l’òrgan que preveu la norma ara 
considerada. 
 
Doncs bé, sens perjudici de la capacitat autoorganitzativa de què disposa 
l’Administració, reiterem el suggeriment ja efectuat en tractar l’article 7 en 
el sentit que la funció d’avaluació té caràcter essencialment tècnic, implica 
exercir potestats públiques i hauria de ser encomanada a un òrgan ad hoc 
distint de l’òrgan de seguiment de la gestió de les borses. 
 
Tanmateix, i per al cas que no s’estimi oportú acollir aquest suggeriment, 
recomanem reconsiderar la composició de la Comissió de Seguiment. Dita 
comissió està configurada amb caràcter paritari, amb igual presència de 
vocals en representació de l’Administració i dels sindicats. 
 
En aquest sentit, cal advertir que no és el mateix que una organització 
sindical participi en la designació d’alguns dels membres que han d’integrar 
un òrgan col·legiat, que el fet que dita organització designi membres en 
representació del sindicat. El text sotmès a informació pública opta per 
aquesta darrera opció i això, en parer d’aquesta Oficina, resulta del tot 
incompatible amb alguna de les funcions atribuïdes a la Comissió de 
Seguiment. 
 
Difícilment podria justificar-se que algú que actua en representació d’un 
sindicat —per molt legítims i rellevants que resultin els interessos que 
defensi— es trobi en les condicions d’imparcialitat i objectivitat pròpies dels 
funcionaris públics quan exerceixen potestats públiques en la consecució de 
l’interès general. 
 
En darrer terme, i pel que fa la figura del secretari o secretària de la 
Comissió de seguiment, recomanem que el text afegeixi de manera 
expressa que ha de recaure en una persona que tingui la condició de 
funcionari/ària. 
 
La raó d’aquest suggeriment es troba en què algunes de les funcions pròpies 
de la figura comporten, intrínsecament, l’exercici de potestats públiques o la  
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salvaguarda dels interessos generals que corresponen a l’Administració 
pública. És el cas de la potestat certificatòria, per exemple. D’altres, com és  
el cas del suport a la presidència de l’òrgan, impliquen funcions 
d’assessorament i això inclou en certa manera el control de la legalitat 
d’actuació de l’òrgan, funció aquesta que pressuposa el respecte als 
principis d’imparcialitat i objectivitat. 
 
D’acord amb l’art. 9.2 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, correspon exclusivament als 
funcionaris públics l’exercici d’aquelles funcions que impliquin la participació 
directa o indirecta en l’exercici de les potestats públiques o en la 
salvaguarda dels interessos generals de l’Estat i de les administracions 
públiques.  
 
 
Barcelona, 15 de setembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont      
Cap de l’Àrea de legislació 
i assumptes jurídics   


