
          
DECRET 
____/2020, de __ de _____, 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.  
 
 
L’article 136 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que correspon a la 
Generalitat, en matèria de funció pública la competència exclusiva sobre el règim 
estatutari del personal al servei de les administracions públiques catalanes i sobre 
l'ordenació i l'organització de la funció pública, així com la competència compartida per 
al desenvolupament dels principis ordenadors de l'ocupació pública, sobre l'adquisició i 
la pèrdua de la condició de funcionari, les situacions administratives i els drets, els 
deures i les incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. 
 
L'article 125.1 del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 
d'octubre, estableix que el personal interí ha de ser seleccionat mitjançant convocatòria 
pública que garanteixi els principis d’igualtat, mèrit i capacitat enunciats en els articles 
23.2 i 103.3 de la Constitució. 
 
Així mateix, el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat 
mitjançant el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, preveu a l’apartat segon de 
l’article 10 que la selecció de funcionaris interins haurà de realitzar-se mitjançant 
procediments àgils que respectaran en tot cas els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat. 
 
L’efectivitat d’aquests principis requereix establir amb caràcter general un procediment 
homogeni per a la selecció de personal interí a l’Administració de la Generalitat i els 
seus organismes autònoms. Amb aquesta finalitat, es va impulsar la creació del Grup 
de treball de la Borsa d’Interins derivat 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 de Catalunya, que va assolir l’Acord de criteris de selecció del personal 
interí d’Administració i tècnic el 12 de juliol de 2018. Aquest Acord va ser ratificat a la 
sessió de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i tècnic del 16 
de juliol de 2018. 
 
Amb aquest marc de referència i vist l’acord sindical, s’ha elaborat el present Decret, 
que regula per primera vegada en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat uns criteris 
i un procediment generals per a la cobertura temporal de llocs de treball vacants fins a 
la seva cobertura per personal funcionari de carrera. S’ha optat perquè restin fora 
d’aquesta regulació, ateses les seves especificitats, els procediments de selecció de 
personal interí per substitució, per a l’execució de programes de caràcter temporal o per 
l’excés o acumulació de tasques, si bé els criteris generals i barems de puntuacions 
establerts en aquest Decret han d’inspirar aquests procediments. 
 
Amb aquesta norma es vol establir un procediment que, d’una banda, sigui àgil i tramitat 
electrònicament, i, d’altra banda, que garanteixi plenament els principis d'igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat. El procediment de selecció és convocat pel departament o 
organisme autònom d’adscripció del lloc de treball i la seva tramitació i impuls correspon 
a una Comissió de Selecció que es constitueix a aquest efecte. 
 
Pel que fa al desenvolupament del procediment, cal assenyalar que es posa especial 
èmfasi en la publicació de la convocatòria del procediment selectiu, que inicia el 
procediment, i en la delimitació del contingut mínim de la convocatòria.  



 
En aplicació dels criteris acordats, s’ha introduït en el Decret algunes novetats rellevants. 
Així, cal assenyalar la regulació de l’admissió en el procediment de selecció, ateses les 
causes específiques que es regulen, així com l’informe d’avaluació. 
 
També s’ha introduït un sistema de preselecció de les persones aspirants, segons una 
classificació en grups d’acord amb un ordre de prioritat successiu, i en funció del que 
disposi la convocatòria sobre el nombre màxim de persones que poden concórrer al 
procediment de selecció.  
 
Així mateix, es clarifica el procediment de selecció, que consta necessàriament de dues 
fases, que han de permetre valorar els mèrits, les competències professionals i els 
coneixements de les persones preseleccionades. 
 
El procediment finalitza amb el nomenament de la persona candidata seleccionada, si 
bé es preveu la possibilitat, amb determinades condicions, de crear llistes d’espera.  
 
Per últim, aquest Decret suposa un avanç en matèria d’igualtat d’oportunitats de les 
persones amb discapacitat, atès que es regulen diverses mesures destinades a facilitar 
la seva participació en els procediments selectius de personal interí en condicions 
d’igualtat amb la resta d’aspirants.   
 
Aquest Decret s’ha elaborat de conformitat amb els principis de bona regulació previstos 
en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, i a l’article 62 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació i bon govern. D'acord amb els principis de 
necessitat i eficàcia, aquest Decret es justifica per raons d’interès general, que consisteix 
a establir una regulació general per a la selecció del personal funcionari interí comuna 
als departaments i organismes autònoms de l’Administració de la Generalitat, i l'eficàcia 
queda garantida a través de l'establiment d'un procediment homogeni, àgil i electrònic.  
 
D'acord amb el principi de proporcionalitat, la regulació  que aquesta norma conté és la 
imprescindible per a atendre les exigències que l'interès general requereix. No suposa 
restricció de cap dret i les obligacions que imposa als seus destinataris són les 
indispensables per a garantir un procediment reglat i ordenat. 
 
Atenent al principi de seguretat jurídica, la potestat reglamentària s'exerceix de manera 
coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, el Decret s'integra en un marc normatiu 
estable i coherent, resultant el seu contingut d'acord amb l’establert al Text Refós de la 
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d'octubre, i al Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 
d'octubre. 
 
En aplicació del principi de transparència, l'Administració de la Generalitat de Catalunya 
possibilita l'accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i els documents 
propis del seu procés d'elaboració. Durant el procediment d’elaboració, la proposta 
normativa ha estat objecte del tràmit de participació pública prèvia i es subjectarà a la 
resta de  tràmits de participació i d’informació pública i d’audiència previstos a la 
normativa. Així mateix, ja ha s’ha donat la participació dels representants sindicals en la 
negociació.  
 
I, en aplicació del principi d'eficiència, aquest Decret no crea càrregues administratives 
per a la ciutadania i permet disposar d’un marc normatiu coherent i adequat per a la 
selecció del personal funcionari interí, així com per a l’establiment de mesures que 



promoguin la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat en aquests 
procediments de selecció. 
 
Vist que s'ha efectuat el tràmit de negociació sindical corresponent, a què fa referència 
l'article 37.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 
 
Per tot això, a proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, 
(d'acord amb/vist el) el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació 
prèvia del Govern, 
 
 
Decreto:  
 
Article 1  
Objecte  
 
L’objecte d’aquest Decret és regular els criteris i el procediment de selecció del personal 
funcionari interí per cobrir temporalment llocs de treball vacants fins a la seva cobertura 
per personal funcionari de carrera. 
 
Article 2  
Àmbit d’aplicació 
 
2.1 Aquest Decret és d’aplicació a la selecció de personal funcionari interí per cobrir 
temporalment llocs de treball vacants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i els seus organismes autònoms.  
 
2.2 Els criteris generals i barems de puntuacions establerts en aquest Decret han 
d’inspirar els procediments de selecció de personal interí per substitució, per a l’execució 
de programes de caràcter temporal o per l’excés o acumulació de tasques. 
 
2.3 Resten exclosos de l’àmbit d’aplicació del Decret el personal docent, el personal 
estatutari i el personal de l’Administració de Justícia, així com els col·lectius de personal 
que disposen d’una borsa de treball.  
 
Article 3  
Normes generals 
 
3.1 El nomenament de personal interí té lloc quan concorren raons de necessitat i 
urgència en la cobertura de llocs de treball vacants i sempre que no sigui possible la 
seva cobertura per funcionaris de carrera pels sistemes de provisió previstos a la 
normativa vigent. Ambdues circumstàncies han de quedar expressament acreditades a 
l’expedient de selecció amb caràcter previ a la formalització del corresponent 
nomenament.  
  
3.2 La selecció del personal funcionari interí, que ha de respectar en tot cas els principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, es realitza mitjançant la convocatòria del 
procediment de selecció que s’hi estableix.  
 
3.3 El procediment per a la selecció de personal interí per vacant es tramita per mitjans 
electrònics i la direcció general competent en matèria de funció pública és l’òrgan 
responsable de la gestió i del manteniment de l’eina informàtica per a la tramitació 
electrònica d’aquest procediment. 
 



3.4 L’òrgan competent per a convocar el procediment de selecció i nomenar personal 
interí és la secretaria general del departament o la direcció de l’organisme autònom 
d’adscripció del lloc de treball vacant.  
 
Article 4  
Convocatòria del procediment de selecció  
 
La convocatòria del procediment de selecció tindrà, com a mínim, el contingut següent: 
 
a) Denominació del lloc de treball; grup o subgrup; cos o escala i especialitat; nivell de 
destinació; retribució bruta anual; jornada i horari; departament i unitat directiva 
d’adscripció; localitat i centre de treball.  
 
b) Requisits d’ocupació del lloc de treball que exigeixi la normativa així com els que 
constin, en el seu cas, a la relació de llocs de treball.  
 
c) Indicació, en el seu cas, de l’ocupació preferent per part de personal amb discapacitat.    
 
d) Contingut funcional del lloc de treball. 
 
e) Relació de mèrits objecte de valoració, barem i sistema d’acreditació. 
 
f) Relació de coneixements i competències professionals objecte de valoració, barem i 
eines d’avaluació que s’empren.  
 
g) Termini i forma de presentació de les sol·licituds de participació, així com la 
documentació que cal presentar. 
 
h) Nombre màxim de persones aspirants objecte de preselecció, si escau. 
 
i) Composició de la Comissió de Selecció.  
 
Article 5 
Inici del procediment de selecció, publicitat de la convocatòria i sol·licituds de 
participació  
 
5.1 El procediment de selecció s’inicia amb la publicació de la convocatòria del lloc de 
treball vacant, 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.  
 
5.2 El termini de presentació de sol·licituds de participació és, com a mínim, de vuit dies 
hàbils des de l’endemà de la publicació de la convocatòria. Excepcionalment i amb la 
deguda justificació, quan la urgència de la cobertura del lloc vacant ho requereixi, el 
termini de presentació de sol·licituds de participació es pot reduir fins a quatre dies 
hàbils. 
 
5.3 A les sol·licituds de participació, que es formalitzaran i presentaran telemàticament,  
les persones aspirants declararan, sota la seva responsabilitat, que reuneixen els 
requisits necessaris per a ésser admesos i que són certes les dades relatives als mèrits 
al·legats. Així mateix, en els termes previstos a la normativa vigent sobre protecció de 
dades de caràcter personal, serà necessari recaptar el consentiment exprés per al 
tractament de les dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la 
convocatòria i per a la tramitació del procediment de selecció, autoritzant també a l'òrgan 



convocant i a la Comissió de Selecció perquè es facin les comprovacions oportunes 
sobre la veracitat de les dades. 
 
Article 6  
Requisits d’admissió  
 
6.1 Per a ser admès al procediment de selecció s’han de posseir els mateixos requisits 
i condicions exigits per a ser admès a les proves de selecció del personal funcionari de 
carrera. Els requisits de participació s’han de complir el darrer dia del termini de 
presentació de sol·licituds de participació i s’han de continuar complint fins a la data 
d’efectes del nomenament com a funcionari interí. 
 
6.2 Així mateix, seran exclosos en el procediment de selecció les persones aspirants 
que: 
 
a) Hagin renunciat en dues ocasions, en el període de dos anys, a un lloc de treball 
vacant un cop nomenats o un cop s’hagi proposat el seu nomenament.  
 
b) Presten serveis mitjançant un nomenament d’interinitat amb una vigència inferior a 
sis mesos, llevat que el vincle d’interinitat vigent sigui per substitució o excés o 
acumulació de tasques i amb el mateix departament o entitat que ha convocat el 
procediment selectiu.    
 
c) Hagin falsejat algun dels requisits o dels mèrits al·legats. Seran exclosos durant un 
període de dos anys a comptar des que aquesta circumstància hagi estat acreditada 
amb audiència de la persona interessada.  
 
d) Es trobin inhabilitades per a l’exercici de funcions públiques, separades mitjançant 
expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública, o en suspensió 
ferma de funcions. 
 
e) Hagin estat remogudes mitjançant expedient contradictori per rendiment insuficient 
que no comporti inhibició. Seran exclosos durant un període de dos anys a comptar de 
l’endemà de la notificació de la resolució de remoció. 
 
f) Disposin de dos informes d’avaluació, elaborats per superiors jeràrquics diferents, amb 
qualificació de no apte en els termes de l’article 14 d’aquest Decret, amb audiència de 
la persona interessada. Seran exclosos durant un període de dos anys a comptar des 
de l’emissió del segon informe d’avaluació.  
 
6.3 El departament o l’organisme autònom convocant ha d’anotar en el sistema 
informàtic la concurrència de les causes que impedeixin l’admissió en els procediments 
de selecció. 

 
Article 7  
Preselecció de les persones aspirants  
 
7.1 Es realitzarà una preselecció de les persones aspirants en funció del nombre màxim 
que es determini, si escau, a la convocatòria. 
  
7.2 A efectes de preselecció, les persones aspirants es classificaran, d’acord amb un 
ordre de prioritat successiu, en els grups següents:   
 
Grup 1. Funcionaris de carrera de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de grup 
o subgrup de titulació inferior o personal laboral fix, incloent els funcionaris de carrera 



del mateix grup o subgrup de titulació d’altres cossos i escales de l’Administració de la 
Generalitat. 
 
A efectes d’ordenació, dins d’aquest grup tenen prioritat, en primer lloc, les persones 
aspirants que hagin superat, sense obtenir plaça, un procediment selectiu per accedir al 
mateix cos, escala o especialitat de classificació del lloc de treball convocat; en segon 
lloc, les persones aspirants que pertanyin a cossos, escales o categories del mateix grup 
o subgrup de titulació i, finalment, les persones aspirants que pertanyin a cossos, 
escales o categories del grup o subgrup immediatament inferior de la mateixa àrea o 
especialitat. 
 
Grup 2. 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.  
 
A efectes d’ordenació, dins d’aquest grup tenen prioritat, en primer lloc, les persones 
aspirants que hagin superat sense plaça els dos darrers processos selectius atenent a 
la suma de l’ordre de puntuació total dels dos processos selectius i, en segon lloc, les 
persones aspirants que hagin superat sense plaça un dels dos darrers processos 
selectius atenent a l’ordre de puntuació del procés selectiu superat.   
 
Grup 3. 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. Els serveis prestats en el cos, escala o especialitat es consideren 
amb independència de si el nomenament ha estat per vacant, per substitució, per a 
l’execució de programes de caràcter temporal o per l’excés o acumulació de tasques. 
 
A efectes d’ordenació, les persones incloses en aquest grup s’ordenen en funció del 
temps de serveis prestats en el mateix cos o escala, o categoria equivalent. 
 
Grup 4. Resta de persones aspirants ordenades, en primer lloc, pel nombre de proves 
d’exercicis eliminatoris superats i puntuació assolida en els dos darrers processos 
selectius del cos, escala o especialitat; en segon lloc, funcionaris de carrera o laboral fix 
de qualsevol cos, escala, especialitat o categoria ordenats pels serveis prestats en 
l’administració, en tercer lloc, resta de personal que presta o ha prestat serveis en 
l’administració ordenats pels serveis prestats 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.  
 
7.3 Les dades referents a les persones aspirants a efectes de la seva inclusió en els 
diferents grups es comprova d’ofici d’acord amb la informació que consta als registres 
corresponents. La direcció general competent en matèria de funció pública ha d’elaborar 
i mantenir permanentment actualitzades la relació de persones aspirants que han 
superat sense plaça els dos darrers processos selectius d’accés als cossos, escales o 
especialitats, juntament amb la puntuació obtinguda en cadascuna de les proves 
selectives de la fase d’oposició d’aquests processos selectius.    
 
Article 8  
Selecció de personal interí amb discapacitat 
 
8.1 Als efectes de donar compliment a la quota global de reserva de llocs de treball per 
a persones amb discapacitat i amb la finalitat d’afavorir la igualtat d’oportunitats, les 
convocatòries per a cobrir llocs vacants amb personal interí, promouran la reserva 
corresponent per a persones amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent que 



acreditin la seva compatibilitat amb el desenvolupament de les tasques i funcions 
corresponents. 
 
8.2. Els departaments i organismes autònoms vetllaran perquè, com a mínim, un de 
cada vint llocs de treball del mateix cos, escala o especialitat que convoquin per ser 
cobert temporalment per personal funcionari interí, es reservi per a persones amb 
discapacitat. Els criteris de preselecció a què fa referència l’article 7 operen en cas de 
concurrència entre participants admesos amb la condició de persones amb discapacitat.   
 
Article 9  
Comissió de Selecció 
 
9.1 Per a cada procediment de selecció es constituirà una Comissió de Selecció amb un 
nombre senar de membres que ha de tendir a la paritat entre dona i home. Els membres 
actuen amb estricta independència, imparcialitat, professionalitat i discrecionalitat 
tècnica. El funcionament de la Comissió es subjecta a les normes pròpies dels òrgans 
col·legiats.  
 
9.2 S’ha de garantir la presència de membres de la Comissió amb coneixements 
especialitzats sobre el contingut dels llocs de treball que se seleccionen i tècniques 
selectives. 
 
9.3 Els membres de la Comissió de Selecció no perceben drets d’assistència ni dietes 
per l’assistència a les reunions. 
 
Article 10  
Fases del procediment de selecció 
 
10.1 En el procediment de selecció, que consta de dues fases, es valoren els mèrits, les 
competències professionals i els coneixements de les persones preseleccionades.  
 
10.2 En la primera fase del procediment de selecció es valoren, amb una puntuació 
màxima de fins a 50 punts, els mèrits següents:  
 
a) Nombre d’exercicis eliminatoris aprovats en els processos selectius de la Generalitat 
de Catalunya d’accés als cossos, escales i especialitats corresponents al lloc convocat, 
fins a un màxim de 15 punts. 

 
b) Serveis prestats a l’Administració pública, fins a un màxim de 20 punts: 
 
b.1) Serveis prestats en el mateix cos, escala o especialitat a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya o a d’altres administracions públiques amb funcions 
homologables. 
 
b.2) Serveis prestats en d’altres cossos o escales a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
b.3) Serveis prestats en d’altres cossos o escales d’altres administracions públiques. 
 
c) Formació i perfeccionament rellevant per al lloc de treball, entre d’altres, 
competències en tecnologies de la informació i la comunicació, coneixements superiors 
o especialitzats de llengua catalana, llengües estrangeres o altres titulacions oficials 
rellevants per al desenvolupament del lloc de treball, fins a un màxim de 15 punts. 
 



La data de referència de valoració dels mèrits és el dia de publicació de la convocatòria 
i, als efectes de la valoració dels serveis prestats, un mes es computa com a 30 dies 
naturals. 
 
10.3 En la segona fase del procediment de selecció es valoren, amb una puntuació 
màxima de fins a 50 punts, les competències professionals i els coneixements de les 
persones aspirants.  
 
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.  
 
La convocatòria podrà establir una puntuació mínima per superar algun o la totalitat de 
d’aquests mitjans d’acreditació que en cap cas podrà ésser superior al cinquanta per 
cent de la puntuació màxima respectivament. 
 
Article 11  
Desenvolupament del procediment, resultats i nomenament  
 
11.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i en el termini màxim de 10 dies 
es comunicarà telemàticament a les persones que han estat excloses o no han estat 
preseleccionades aquesta circumstància.  
 
11.2 La Comissió de Selecció, realitzada la valoració dels mèrits, competències 
professionals i coneixements, elevarà a l’òrgan competent la proposta de nomenament 
de la persona que ha obtingut millor valoració sumant la puntuació de les dues fases del 
procediment de selecció.  
 
Les persones aspirants que no resultin seleccionades rebran una comunicació 
telemàtica indicant aquesta circumstància.  
 
11.3 A la pàgina web del departament o organisme autònom competent es publicarà el 
resultat del procediment de selecció, amb identificació de la persona que ha resultat 
nomenada i les puntuacions obtingudes pels aspirants en ambdues fases del 
procediment  de selecció, sense que hi consti la identitat de les persones aspirants que 
no han resultat nomenades.   
 
11.4 Si la persona seleccionada no resultés finalment nomenada es proposarà el 
nomenament de la persona aspirant següent per estricte ordre de puntuació. 
 
Article 12  
Termini per resoldre 
  
Els processos de selecció de personal funcionari interí s’han de resoldre amb la major 
agilitat i, en qualsevol cas, dins el termini màxim d’un mes a partir de l’endemà de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds. No obstant l'anterior, en casos 
degudament justificats l'òrgan convocant podrà prorrogar aquest termini com a màxim 
per un altre mes. 
 
Article 13 
Llista d’espera 
 
13.1 Per a una major eficiència administrativa, sempre que es faci constar en la 
convocatòria i en els termes en què s’estableixi, es podrà constituir una llista d’espera a 
partir de la convocatòria amb aquells aspirants que hagin resultat valorats en les dues 



fases del procediment, llevat que l’interessat manifesti expressament la seva voluntat de 
no formar-hi part. 
 
13.2 Les llistes d’espera tenen una vigència màxima de sis mesos i només poden ser 
utilitzades per a la selecció de personal interí del corresponent cos o escala i especialitat 
i per a llocs de treball d’idèntiques característiques en el mateix departament que va fer 
la convocatòria.     
 
Article 14 
Informe d’avaluació  
 
Amb motiu de la finalització del nomenament d’interinatge per vacant, el superior 
jeràrquic ha de realitzar un informe d’avaluació de les competències desenvolupades 
per la persona funcionària interina en l’acompliment de les seves tasques, als efectes 
exclusivament del previst a l’article 6.2.f) d’aquest Decret. En aquest informe s’ha de 
valorar l’orientació als resultats i a la millora; l’interès o iniciativa; el compromís amb 
l’organització i el servei públic; i l’adaptabilitat. 
 
L’informe contindrà el resultat d’apte o no apte, segons s’assoleixi en un grau suficient 
el desenvolupament de les competències requerides per al desenvolupament del lloc de 
treball. L’informe, que ha de ser sempre motivat, ha de tenir el vist i plau del cap de la 
unitat directiva.  
 
En cas que el resultat de l’informe sigui de no apte, la persona avaluada pot fer-hi 
al·legacions en un termini de 10 dies hàbils. En aquest cas, el cap de la unitat directiva 
de manera motivada, podrà variar el resultat de l’avaluació o bé ratificar el resultat 
obtingut.  
 
L’Informe s’ha d’enviar a la unitat de recursos humans del departament o de l’organisme 
autònom, que anotarà el resultat de l’informe al sistema informàtic.  
 
Les previsions d’aquest precepte operen sens perjudici de l’aplicació, si s’escau, durant 
la vigència del nomenament d’interinitat per vacant de les causes de remoció previstes 
a la normativa. 
 
 
Disposicions addicionals 
 
Primera  
Als efectes d’acreditació de la condició de personal discapacitat, així com de l’adaptació 
de les proves, si s’escau, o del lloc de treball, és d’aplicació el que estableix el Decret 
66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb 
discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional. 
 
Segona 
S’han d’habilitar els crèdits pressupostaris necessaris per a la creació i 
desenvolupament de l’eina informàtica que permeti la tramitació electrònica del 
procediment per a la selecció de personal interí per vacant amb totes les garanties.  
 
Tercera 
S’habilita a la persona titular del departament competent en matèria de funció pública a 
dictar les instruccions que resultin necessàries per al desenvolupament i execució 
d’aquest Decret. 
 
Disposició transitòria  



 
Els procediments per a la selecció de personal interí per vacant que es trobin en 
tramitació en el moment de l’entrada en vigor del present Decret, es regiran per la 
normativa anterior. 
 
Disposició derogatòria 
 
Es deroga l’article 40 del Reglament de selecció de personal de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 28/1986, de 30 de gener. 
 
 
Disposicions final  
 
Aquest Decret entra en vigor als sis mesos de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Barcelona,  
 
 
 
Pere Aragonès i Garcia 
Vicepresident del Govern en substitució  
de la presidència de la Generalitat de Catalunya i  
conseller d’Economia i Hisenda 
 
 
 
Jordi Puigneró i Ferrer  
Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública 
 


