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PRESENTACIÓ DEL MANUAL 
 
El document que tens a mans ha estat elaborat per companys i companyes de la Secció Sindical de 
la CGT de la Diputació de Barcelona, per tal que et serveixi com a document base i com a orienta-
ció de la teva actuació en el cas que participis en processos selectius de la Corporació com a mem-
bre d’un òrgan seleccionador. 
 
Aquesta guia s’estructura en quatre parts: 

Part I. Recomanacions des de la Secció Sindical de la CGT 
Part II. Guia d’actuació 
Part III. Normativa de referència en processos de selecció i provisió de personal; 
Part V. Jurisprudència 

 
A la primera part s’indiquen algunes recomanacions, de caràcter general, que es considera cal te-
nir en compte quan es forma part d’un tribunal de selecció i provisió. A la segona part es presenta 
un recull indicacions que estan directament relacionades amb algunes de les normes que regulen 
els processos d’incorporació de personal en les Administracions Públiques (AAPP). Les dues darre-
res parts fan referència directa a aquelles normes i sentències que, en el moment de l’elaboració 
del present document, estan vigents i regulen les actuacions dels i de les membres dels òrgans de 
selecció en les Administracions Públiques (AAPP).  
 
Esperem que el document et resulti d’utilitat. Ara bé, en cas dubte... no et preocupis! Sempre tens 
l’opció de preguntar als i a les membres de la Secció Sindical de la CGT! 
 
Segur que ho faràs molt bé!! 
 
 

RECOMANACIONS 
 

La persona, en aquest cas tu, que participa en un procés de selecció i provisió de personal en el 
marc de la Diputació de Barcelona, hauria de tenir present una sèrie d’aspectes de caràcter gene-
ral. Com a membre hauries de: 
 

• Llegir detingudament les bases de la convocatòria per tal d’identificar que és correcta i 
identificar la tipologia de procés selectius (veure taula de la pàgina 17). 

 

• Garantir la igualtat d’oportunitats de totes les persones aspirants del procés selectiu en el 
qual participes com a membre, vetllant perquè tot el procés sigui equitatiu i es respecti la 
normativa. 

 

• Fer constar en acta tots aquells aspectes que consideris irregulars en el procés selectiu o 
de provisió en què estàs participant. 

 

• Fer arribar al sindicat de referència aquelles irregularitats identificades en el procés selec-
tiu en el qual participes, per tal de tirar endavant iniciatives des de la tasca sindical. 



Manual d’actuació per a membres de selecció i provisió de personal 

Diputació de Barcelona 

 
 
 
 

- 4 - 
 

 

• Vetllar perquè el procés de selecció i/o provisió tingui una durada igual o inferior a 8 me-
sos (8 mesos és el termini màxim fixat per llei). 

 

• En el cas de procés selectiu que correspongui, vetllar perquè es faci primer la fase 
d’oposició i posteriorment la valoració de mèrits, per tal que no es contamini el procés. 

 

• Tenir present que el concurs de mèrits no pot ser eliminatori, ha de suposar com a màxim 
un terç de la puntuació global, i no pot compensar puntuacions insuficients de l’oposició. 

 

• Vetllar perquè en les bases s’especifiqui al màxim el procés que se seguirà: fitxar criteris de 
valoració de cada prova, de cada correcció i dels mèrits. Definir, al màxim i prèviament, 
tots els punts, per evitar la discrecionalitat (p. e. fins i tot s’hauria de detallar si les respos-
tes equivocades suposen una penalització en la puntuació final). 

 

• Vetllar perquè les actes siguin clares, especificant si han hagut vots particulars, adjuntant la 
documentació en què es fonamenta una al·legació o reclamació, en el cas que s’hagin do-
nat. 

 

• Evitar interpel·lar la persona candidata i vetllar perquè la resta de membres de l’òrgan 
seleccionador es comportin de forma equitativa amb tothom (p. e. tipus de preguntes, 
nombre de preguntes). En aquest sentit, si s’opta per incloure una entrevista, evitar afavo-
rir alguna persona i posar en compromís a les persones candidates restants. Que el nivell 
de dificultat de les preguntes siguin equiparable i no discriminatori per a totes les persones 
candidates. 

 

• Evitar la posada en joc d’interessos personals, per part de qualsevol membre de l’òrgan 
seleccionador. 

 

• Detectar si existeixen causes d’abstenció d’algun dels membres de l’òrgan seleccionador i 
si es així vetllar perquè l’abstenció es faci efectiva. 

 

• Reclamacions i impugnacions: facilitar les persones candidates el coneixement de les pos-
sibilitats sobre reclamació i abstenció. 

 

• Fer explícit a les persones candidates que com a membre de l’òrgan seleccionador pot faci-
litar el coneixement dels drets i deures de les persones candidates. 
 

• Recordar que en els òrgans seleccionadors per a la provisió de personal funcionari, per a la 
seva composició correcta, ha de garantir-se la presència de membres de: 

� de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC); i 
� de normalització lingüística. 

 

• Els i les membres dels òrgans dels seleccionadors, del qual tu formaràs o formes part, pot 
anar acompanyat/da d’una persona assessora, amb veu però sense vot. 
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GUIA D’ACTUACIÓ1 
 
En aquest punt, s’intenta fer un esquema/resum dels principals aspectes que has de tenir en 
compte en el moment que formis part d’un òrgan de selecció i/o provisió de personal a la Diputa-
ció de Barcelona. 
 

1. Sobre la composició dels òrgans selectius 
 
� S’ha de tendir a la paritat dona-home en la composició dels òrgans seleccionador. 
 
� Membres que assessoren i/o col·laboren no són membres del tribunal. 
 
� La composició del tribunal s’ha de conèixer abans de començar les proves. Un/a membre no nominat 

amb participació decisiva, vicia de nul·litat el procés. 
 
� No poden formar part de tribunals electes o personal de confiança, interí o eventual. 
 
� La participació en un tribunal és a títol personal, mai en representació o per compte de ningú. 
 
� Està prohibit que membres en actiu de la mateixa escala o subescala que el lloc a seleccionar siguin ma-

joria al tribunal. 
 
� Està prohibit que formi part d’un tribunal qui hagi donat cursos o fet treballs de preparació d’aspirants 

a proves selectives en els dos anys anteriors a la convocatòria. 
 
� S’haurà d’abstenir de formar part del tribunal qui tingui, entre altres i respecte dels i de les aspirants: 

− interès personal o litigi. 

− relació de parentiu o professional. 

− amistat íntima o enemistat manifesta. 

− relació de servei o de prestació de serveis els dos darrers anys. 
 
� Els i les membres del tribunal plantejaran la seva abstenció a partir de la notificació per part del/de la 

secretari/ària de la llista d’aspirants admesos/es. 
 
� En constituir-se el tribunal, el/la president/a pot demanar als/a les membres que signin declaració de 

no incórrer en causa d’abstenció o recusació (per a més informació consultar les pàgines 28 i 29). 
 
� L’abstenció s’ha de presentar davant l’organisme que fa la convocatòria. Si no es planteja i resulta pro-

cedent el/la membre afectat/da pot incórrer en responsabilitat. 
 
� Quan un/a membre del tribunal que s’hauria d’haver abstingut no ho ha fet, el procés només s’invalida 

si aquest membre exerceix influència decisiva en les decisions. 
 
� Els/les aspirants podran recusar els membres del tribunal si es dóna qualsevol de les situacions anteri-

ors o no es dóna alguna de les següents, a partir del moment en que coneguin la seva identitat: 

− Titulació igual o superior a l’exigida per a la plaça a cobrir. 

                                                
1
 Síntesi del Manual d’instruccions per a l’actuació dels membres dels òrgans de selecció de personal dels ens locals de l’EAPC. 
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− La meitat més un dels/de les membres han de ser tècnics/ques “de l’ordre al qual corresponguin les 
places convocades”. 

− Regla dels terços per a la composició dels tribunals: un terç, funcionaris/àries de carrera de la cor-
poració convocant; un altre terç, personal tècnic, sigui de la corporació o no; i, finalment, un terç 
per a persones designades per l’EAPC (Escola d’Administració Pública de Catalunya). 

 
� S’aconsella un mínim de cinc membres en la composició dels tribunals. 
 
� Perquè la constitució del tribunal sigui vàlida cal que estiguin presents com a mínim qui exerceixi tant 

la presidència com la secretaria i el nombre de vocals necessaris/àries com perquè conjuntament sumin 
la meitat més un dels membres nomenats. 

 
� Possibles incidències a remarcar respecte de la composició dels tribunals: 

− La no incorporació de membres a proposta de l’EAPC a les bases o la no convocatòria d’un/a mem-
bre nomenat a les bases vicia de nul·litat el procés selectiu. 

− Si les bases no haguessin designat president/a i secretari/ària del tribunal, aquests poden ser esco-
llits/des pels/per les membres designats/des per majoria absoluta en primera votació o per majoria 
simple en segona (veure tipus de majories a la pàgina 8). 

− Davant l’absència de president/a o secretari/ària seran substituïts/des conforme el que determina 
la Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

− Els tribunals poden designar assessors/es que col·laborin tècnicament en el desenvolupament del 
procés si així ho preveuen les bases de la convocatòria. 

− Els tribunals poden, així mateix, designar col·laboradors/es no tècnics/ques per a la correcta gestió 
del procés. 
 

 

2. Sobre les funcions dels i de les membres dels tribunals 
 
Per a les funcions de president/a i secretari/a veure la pàgina 22 d’aquest document. 
 
Pel que fa als/a les vocals, cal esmentar les següents: 

� Rebre, amb una antelació mínima de 48 hores, la convocatòria de la sessió amb l’ordre del dia de la 
reunió i amb la informació necessària sobre els temes a desenvolupar. 

� Participar en els debats. 
� Exercir el dret de vot i, si escau, formular vot particular (opinió contrària a l’opinió de la majoria) 

amb el sentit del vot i les raons en que es fonamenta). El vot particular s’haurà de presentar per es-
crit dins de les 48 hores següents a la finalització de la sessió al secretari o secretària perquè 
l’incorpori a l’acta. 

� Formular precs i preguntes. 
� Disposar de la informació necessària pel compliment de les seves funcions. 
� La resta de funcions inherents a la seva condició. 

 

� Sobre el funcionament dels tribunals 
 

� Els tribunals de selecció i provisió estan subjectes per a la seva organització i funcionament a les bases 
de la convocatòria o en el seu defecte a la legislació administrativa, però tenen competències exclusi-
ves en el desenvolupament de les proves, i en la valoració i avaluació dels i de les aspirants. 
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� Els i les membres de tribunals resten obligats a actuar fins que es resolgui el procés selectiu. 
 
� Convocatòria del tribunal: 

− La manca de convocatòria o deixar de convocar a un/a membre del tribunal suposa la nul·litat de 
ple dret de l’acte. 

− L’ha de fer el/la president/a –o el/la secretari/ària per ordre d’aquell/a- a través de qualsevol mitjà 
que garanteixi la recepció per part dels/de les convocats/des (carta, fax, correu electrònic, etc.) 
amb una antelació de 48 hores. 

− Ha de contenir lloc, data i hora, i l’ordre del dia, l’elaboració de la qual és responsabilitat del/de la 
president/a atenent, si ho considera oportú, les peticions fetes amb antelació suficient pels/per les 
membres del tribunal. 

− Un assumpte no inclòs a l’ordre del dia sols podrà ser tractat si, estant presents tots/es els/les 
membre del tribunal, ho accepta la majoria. 

− Amb la convocatòria s’han d’adjuntar les bases, els temes, les instruccions per procedir i la llista 
provisional d’admesos/es i exclosos/es. 

− L’ús de mitjans electrònics tant per a la convocatòria com per a les actuacions està subjecte a què 
quedi constància de la seva transmissió i recepció, del contingut íntegre i de la identitat de remitent 
i receptor/a. 

− Si el/la destinatari/ària d’una comunicació electrònica no hi accedeix passats deu dies des del seu 
enviament es considera refusada. 

 
� Constitució del tribunal: 

− L’ordre del dia de la sessió de constitució ha d’incloure: 

• Identificació dels/de les membres i comprovació d’adequació professional. 

• Declaració d’inexistència de causa d’abstenció o recusació. 

• Explicació de com funcionarà el procés selectiu. 

• Calendari. 

• Altres assumptes de tràmit. 

− Per a la constitució del tribunal cal que estiguin presents el/la president/a i el/la secretari/ària. Així 
mateix caldrà que hi siguin com a mínim la meitat dels/de les membres. 

− Els/les membres del tribunal estan obligats/des pel deure de sigil i el seu incompliment serà sanci-
onat. 

 
� Desenvolupament de les sessions: 

− El quòrum per a les sessions és el mateix que per a la constitució del tribunal (la meitat més un dels 
membres nomentas). 

− Les sessions es regeixen pel principi d’unitat de l’acte, és a dir, que els/les mateixos/es membres 
han de començar-les i acabar-les. 

− Si algun/a membre abandona la sessió abans d’acabar, aquesta pot continuar sempre que, amb 
els/les que resten, hi hagi quòrum. 

− Si un/a membre arriba un cop començada la sessió pot incorporar-se si aquesta s’ha constituït sen-
se el/la seu/va suplent. En cas contrari és el/la suplent qui deu acabar-la. 

− En el torn de precs i preguntes, si està previst a l’ordre del dia, es poden presentar propostes però 
no es poden adoptar acords. Per això cal que, per decisió del/de la president/a, siguin incloses a 
l’ordre del dia de la sessió següent. 
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� Possibles incidències: 

− El/la president/a del tribunal pot suspendre una sessió justificadament si pot ser represa immedia-
tament amb la presència dels/de les assistents. 

− L’absència temporal de membres d’un tribunal és possible sempre i quan es produeixi fora dels 
moments de valoració i/o qualificació, els quals deuen mantenir el quòrum. 

 
� Valoració i qualificació de les proves: 

− Les decisions es prenen per majoria simple excepte que les bases estableixin una majoria qualifica-
da diferent. 

− Tipus de majories més usuals: 

• Absoluta simple: meitat més un de tots els vots possibles. 

• Absoluta qualificada: més de la meitat més un dels vots possibles. 

• Relativa pura o majoria simple: la meitat més un dels vots presents. 

• Relativa qualificada: més de la meitat més un dels vots presents. 

− En cas d’empat el/la president/a ostenta el vot de qualitat que determina el sentit de la decisió. 

− Precisions sobre el vot: 

• El/la membre que consideri il·legal un acord deu votar en contra i fer-ho constar en acta. 

• Es pot demanar que consti en acta la justificació del sentit del vot. 

• Es poden presentar per escrit i dins del termini de 48 hores vots particular que hauran de 
ser inclosos a l’acta de la sessió. 

• Es pot demanar la transcripció d’una proposta a l’acta. 

• Un/a membre de tribunal no pot abstenir-se d’emetre el seu vot. 
 
� Documentació: 

− Actes: 

• Les redacta el/la secretari/ària. 

• Han de contenir: data, hora i lloc de la sessió; membres assistents i absents amb identifica-
ció, càrrec i representació que ostenten, si escau, i causa de l’absència; ordre del dia; deli-
beracions, incidències, interrupcions i documentació aportada; votacions i/o valoracions; 
acords adoptats amb expressió de tipus de votació i resultat. 

• Han d’anar signades pel/per la secretari/ària amb el vistiplau del/de la president/a. 

• Han de recollir reclamacions i al·legacions dels/de les aspirants i els acords presos respecte 
d’aquelles. 

• L’aprovació de l’acta per part dels/de les membres del tribunal sol fer-se a l’inici de la sessió 
següent i suposa la conformitat dels/de les membres amb el relat del/de la secretari/ària. 

− Certificacions 

• Els “legítimament interessats/des” –normalment, membres del tribunal i aspirants en el 
procés- poden demanar al/a la secretari/ària un certificat dels acords presos. 

• Els sindicats, pel sol fet de ser-ho, no acrediten interès legítim en el procés. Altra cosa és si 
en resultessin perjudicats arran dels acords adoptats pel tribunal. En aquest cas, sí poden 
demanar les certificacions del punt anterior. 

− Motivació dels acords 

• Les qualificacions no necessiten de motivació. 

• La resolució del procés ha de ser motivada d’acord amb les bases i en base als mèrits i als 
resultats de les proves. Per això és suficient la qualificació d’apte o no apte. 
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� Publicació dels acords: 

− El lloc a on s’ha de celebrar una prova ha de ser informat bé per les bases de la convocatòria bé pel 
tribunal. 

− Els resultats de cada prova s’ha de publicar al local de realització. 

− L’anunci de les proves següents s’ha de fer al local de realització de la prova anterior o al tauler 
d’anuncis de l’entitat amb tres dies d’antelació. 

− Si les proves es fan en un sol dia, ha d’haver-se advertit a les bases o en publicar la llista 
d’admesos/es i exclosos/es. 

− Les qualificacions i la llista d’aprovats/des s’ha de publicar al tauler d’anuncis de l’entitat. 
 
� Finalització del procés: 

− La validesa dels acords té lloc des del mateix moment de la seva publicació. 

− El procés ha de finalitzar amb una resolució que resolgui totes les qüestions pendents però atorgant 
quinze dies als/a les afectats/des per qualsevol acord per presentar al·legacions. 

− El tribunal no podrà deixar de resoldre el procés selectiu en cap cas. 
 

 

4. Sobre el desenvolupament i resolució dels processos 
 
� Respecte de la planificació, l’òrgan selectiu pot establir el tipus de proves a realitzar i els criteris de 

correcció, la manera d’identificar i les pautes de comportament dels/de les aspirants i tot allò relacio-
nat amb la logística de cada prova (horaris, tractament d’anomalies, personal necessari, lloc d’exposició 
de resultats, etc.). 
 

� En els casos en què, per tractar-se del torn de promoció interna, estigui prevista la exempció o la re-
ducció del temari d’una prova, el tribunal haurà de valorar-ho i decidir quins temes resten exclosos. 

 
� La durada del procés selectiu pel que fa a les actuacions del tribunal no pot excedir dels 8 mesos. Això 

no obstant, el tribunal aplicarà el principi d’agilitat per tal de resoldre el procediment al més aviat pos-
sible. 

 
� Per a la preparació de les proves cal tenir en compte els diversos tipus possibles i les seves peculiari-

tats: 

−  Qüestionaris (preguntes amb vàries respostes de les quals només una és correcta): 

• El tribunal és responsable de l’elaboració del qüestionari tot i que pugui ser encarregat a al-
gú/na extern/a. En tot cas, haurà de fixar el nombre i tenir cura de l’adequació de pregun-
tes i respostes, descartant les que depassin el nivell exigible, les confoses, les controverti-
des i, en general, aquelles que restin fiabilitat a la prova. 

• El tribunal, així mateix, haurà d’establir els protocols necessaris per tal d’evitar la filtració 
del qüestionari abans de la celebració de la prova. 

− Redacció d’un o més temes (exposició per escrit sobre temari): 

• El tribunal haurà d’establir el sistema d’elecció del temes a exposar (tria directa, sorteig, 
elecció entre varis proposats, etc.). 

− Resolució de casos pràctics: 

• El tribunal és responsable de l’elaboració de la prova -podent recórrer a un/a expert/a per a 
la seva preparació- i haurà de vetllar per la seva qualitat tècnica i per la seva adequació al 
temari. 
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• El tribunal prendrà les mesures necessàries per tal de preservar la confidencialitat de la 
prova fins el moment de la seva realització i, en el cas de torns per l’alt nombre d’aspirants, 
per evitar els torns anteriors passin els continguts als torns següents. 

− Proves d’idiomes: 

• El tribunal pot nomenar assessors/es per a la seva realització. 

− Entrevistes: 

• Les entrevistes curriculars són aquelles que serveixen per a comprovar els mèrits al·legats 
pels/per les aspirants. 

• Les entrevistes considerades com a prova d’una oposició han de servir per a comprovar la 
idoneïtat dels/de les aspirants pel desenvolupament de les funcions pròpies de la plaça a 
seleccionar conforme a l’establert a les bases de la convocatòria que, a l’hora, haurien de 
fixar els criteris a valorar i la seva puntuació, sempre proporcionada respecte de les proves 
de coneixements. En absència d’indicacions a les bases serà el tribunal qui les fixi. 

• És important que tant les entrevistes com els criteris de valoració es mantinguin uniformes 
per a tots els/les aspirants, garantint d’aquesta manera el principi d’igualtat en l’accés a 
l’ocupació pública. 

− Tests psicotècnics: 

• Poden ser eliminatoris si avaluen característiques absolutament necessàries per desenvolu-
par les funcions de la plaça convocada. 

• Les bases preveuran que l’òrgan selectiu encarregui la realització de la prova a professionals 
externs o bé nomeni assessors/es especialitzats/des per garantir la seva fiabilitat tècnica. 

• Per garantir el principi d’igualtat en l’accés a l’ocupació pública la prova ha de ser la mateixa 
per a tots/es els/les aspirants. 

 
� Abans del començament de les proves, el tribunal haurà de dur a terme les següents actuacions: 

− Comprovació que el lloc a on es celebraran compleix les característiques de capacitat, espai entre 
aspirants, infraestructura, accessibilitat i senyalització pel seu correcte desenvolupament. 

− Procedir a la crida dels/de les aspirants –en la primera prova la convocatòria és a través del llistat 
d’admesos/es i en les successives a través del taulell d’anuncis del lloc de celebració de la prova an-
terior o de l’administració convocant- amb tres dies d’antelació. 

− Per a l’accés dels/de les aspirants a la sala d’examen es prendran les mesures necessàries pel cor-
recte desenvolupament de la prova –comprovació prèvia de la sala, puntualitat i/o simultaneïtat si 
hi ha més d’una seu, identificació fefaent de l’aspirant, separació suficient entre aspirants, etc.- 

− Les incidències que es puguin produir durant la crida dels aspirants –manca o dubtes en la docu-
mentació identificativa, retards, aspirants no presents a les llistes, etc.- seran resoltes segon que 
indiquin les bases o, si no estan previstes, segons criteri del tribunal, fent-les constar a l’acta de la 
prova. 

− Just abans de començar la prova el tribunal o el col·laborador/a que aquest hagi designat donaran 
les instruccions tant de realització com de procediment de l’examen, tot resolent els dubtes que 
els/les aspirants puguin plantejar. És important deixar molt clar als/a les aspirants com han 
d’identificar el seu examen. 
 

� Per a la realització de la prova cal tenir en compte el següent: 

− Qualsevol incidència que es produeixi s’haurà de fer constar a l’acta de la prova. 

− Per a sortides durant la prova el tribunal preveurà el criteri a aplicar amb anterioritat. 

− Un cop transcorregut el temps de la prova es procedirà a la recollida de tots els exàmens que enca-
ra no hagin estat entregats. 

− En el cas de proves orals cal que hi hagi quòrum de membres del tribunal. 
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− Els certificats d’assistència que demanin els/les aspirants hauran de contenir: dades de la convoca-
tòria, lloc, dia i hora de celebració de la prova i dades identificatives de l’aspirant. 
 

� Pel que fa a la valoració de les proves: 

− Si les bases de la convocatòria estableixen els criteris de correcció, el tribunal s’atendrà a ells i 
s’abstindrà de modificar-los. 

− Els tribunals només estan obligats a donar una valoració conjunta –a través del sistema que consi-
deri oportú- de cada candidat/a sense que calgui motivar-la, excepte que un candidat/a així ho de-
mani. Això no exclou que l’acta reculli tota mena de detalls en previsió de possibles impugnacions. 

− Els tribunals garantiran l’anonimat dels exercicis escrits durant la correcció. 

− A les proves orals, es recomana fer una valoració provisional de cada aspirant. La definitiva es posa-
rà un cop tots els/les aspirants hagin fet la prova. 

− Si calen notes de tall el tribunal serà l’encarregat de fixar-la o si les bases en preveuen una, 
d’adaptar-la a les circumstàncies per tal de cobrir les places convocades. 

− El mateix regeix per a les proves tipus test. 

− Els tribunals validaran els resultats de proves encarregades a professionals externs i els incorpora-
ran a les actes de les proves. 

− Els dictàmens dels/de les assessors/es externs/es especialistes només podran ser desestimats mo-
tivant amb criteris tècnics les raons i incorporant-les a l’expedient de la prova. 

 
� L’anomenada discrecionalitat tècnica dels tribunals és la capacitat dels tribunals per qualificar i valorar 

les proves d’una convocatòria. Aquesta discrecionalitat no pot ser objecte d’impugnació per part 
dels/de les candidats/es ni de revisió per part de qui convoca o dels jutges ordinaris excepte que 
s’hagin produït errors indubtables, que s’hagin vulnerat les bases o els reglaments de selecció, que 
s’hagin produït irregularitats en la composició del tribunal, que s’hagi produït inobservança dels requi-
sits exigits als/a les aspirants o que s’hagin vulnerat els principis de mèrit i capacitat, o que s’hagin pres 
decisions amb desviació de poder, arbitrarietat notòria, injustificades o amb errors greus i manifestos 
en la valoració. 
 

� Respecte de la competència lingüística dels/de les aspirants caldrà tenir present que: 

− Els/les aspirants a una plaça a les administracions públiques de Catalunya han d’acreditar coneixe-
ments de les llengües oficials: català i castellà. 

− Els coneixements de català s’acrediten amb la certificació oficial o a través d’una prova que realitza-
rà un assessor/a del Consorci de Normalització Lingüística. La legislació estableix els diferents ni-
vells necessaris segons el grup de titulació de la plaça convocada. 

− Els coneixements de castellà resten acreditats amb la nacionalitat espanyola. Pels/per les aspirants 
no espanyols/es caldrà presentar una certificació oficial o la realització d’una prova. 

− Els resultats de les proves seran apte o no apte i seran incorporats a l’acta de la prova. 
 

� Per a la realització de la fase de concurs cal tenir present: 

− Es recomana fer-la abans de la fase d’oposició tot i que les bases estableixin el contrari ja que el tri-
bunal està facultat per realitzar el canvi. 

− El concurs no pot ser eliminatori ni la seva puntuació superar la tercera part del total de puntuació 
del procés ni compensar puntuacions insuficients de l’oposició. 

− Els mèrits hauran de ser degudament acreditats, estar en relació amb l’objecte de la convocatòria i 
haver estat prestats com a funcionari/ària de carrera, interí, laboral o contractat administratiu. 

− El tribunal valorarà els mèrits dels/de les aspirants amb el mateix criteri. 
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− Per a l’acreditació dels mèrit aportats pels/per les aspirants caldrà, en termes generals, que aquests 
aportin les certificacions que els justifiquin en els terminis indicats per les bases o pel mateix tribu-
nal si en aquelles no hi constés, de manera que en puguin disposar abans de procedir a la valoració. 
Si el tribunal té dubtes respecte de l’acreditació d’un mèrit podria no valorar-lo. 

 
� Resolució del procés: 

− La puntuació final del procés serà la suma de les corresponents a la fase de concurs i a la de la fase 
d’oposició. 

− Les qualificacions i la llista definitiva d’aprovats/des hauran de ser publicades al tauler d’anuncis de 
la corporació convocant i serà impugnable mitjançant recurs. 

− En cas d’empat a les puntuacions finals, si les bases no preveuen el seu tractament, el tribunal els 
resoldrà bé per precedència de l’oposició sobre el concurs bé amb la convocatòria d’una nova pro-
va que haurà d’anunciar als/a les aspirants amb un mínim de 48 hores d’antelació. 

− La llista d’aprovats/des que estableix el tribunal vincula a l’òrgan convocant que només podrà revi-
sar-la si s’ha incorregut en algun vici de nul·litat o anul·labilitat. 
 

 

5. Sobre reclamacions i impugnacions 
 
� Els actes administratius dictats pels tribunals de selecció que vulneren l’ordenament poden ser classifi-

cats en: 

− No invalidants –aquells que no impedeixen els efectes que es deriven de l’acte- com ara un incom-
pliment de terminis. 

− Invalidants, que són aquells que si impedeixen el desplegament dels efectes i que al seu torn po-
dem dividir-los en: 

• Nuls de ple dret: 
- si vulneren les normes relacionades amb la composició, la convocatòria, el quòrum i 

les votacions del tribunal. 
- si vulneren drets i llibertats fonamentals (igualtat d’accés a la funció pública). 
- si infringeixen la legislació penal (prevaricació) o deriven d’ella (amenaces als mem-

bres del tribunal, falsificació de documents per les persones aspirants, etc.). 
- si desatenen total i absolutament el procediment legal de manera que afectin 

clarament a passos essencials del procediment (qualificar com apte o no apte una 
prova que no és eliminatòria segons les bases). 

- si prescindeixen de l’incompliment de requisits bàsics per atorgar drets a algun o 
alguns aspirants (proposta d’un/a aspirant que no compleix tots els requisits per 
accedir a la plaça). 

• Causa d’anul·labilitat, que són tots aquells actes que sense ser nuls de ple dret infringeixen 
l’ordenament. S’inclou la desviació de poder, que consisteix en allunyar-se de l’objectiu bà-
sic de qualsevol procés selectiu, es a dir, obtenir un resultat imparcial i objectiu a partir de 
criteris estrictament tècnics i professionals. 

 
� Les reclamacions contra els actes de tràmit per resoldre errors materials –mecanogràfics, aritmètics, 

etc.- podran ser presentades pels/per les aspirants davant el tribunal, que els resoldrà mentre no s’hagi 
dictat un acte final. 
 

� Contra els actes definitius o els de tràmit qualificats es pot presentar recurs d’alçada davant qui hagi 
nomenat el/la president/a del tribunal en el termini d’un mes a partir de l’endemà de l’acte (valoració 
dels mèrits i de l’oposició i proposta definitiva d’aspirants que superen el procés). 
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� Estan legitimades per impugnar els actes dels tribunal de selecció totes aquelles persones interessades 

individual o col·lectivament en el procés. Òbviament, tot/a aspirant es considera legitimat, però també 
els sindicats. 

 
� Els/les participants en un procés selectiu tenen dret d’accés a les resolucions de les proves tant de les 

pròpies com dels/de les altres aspirants, especificant mitjançant petició per escrit al president del tri-
bunal la llista individualitzada de documents a accedir. 

 
� Respecte d’aquest dret d’accés a l’expedient de selecció caldrà tenir en compte les següents qüestions: 

− El dret d’accés a l’expedient es pot exercir tot i que el mateix no estigui tancat. 

− Es pot exercir per la via del recurs contenciós. 

− El dret de protecció de dades no pot impedir l’exercici del dret d’accés. 

− Les organitzacions sindicals sols el poden exercir quan els interessos col·lectius que representen 
puguin veure afectats per les resolucions del tribunal. 

 
 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA2 
 
A continuació es presenta tot un seguit de normatives i el seu articulat que afecta als processos de 
selecció i de provisió de personal a l’Estat espanyol i a Catalunya, i que cal que tinguis en compte si 
formes part d’un òrgan selectiu, en aquest cas, a la Diputació de Barcelona. 
 
Per tal de fer-ho més entenedor, s’ha fet una triar dels articles de diferents normes que fan refe-
rència a: 

1. Aspectes generals dels processos selectius; i 
2. Aspectes específics dels òrgans de selecció (del qual formes o formaràs part). 

 
És possible que, d’entrada, aquest llenguatge jurídic et resulti feixuc i recargolat, però ja veuràs 
com, de mica en mica, es tornarà més comprensible i accessible per a tu. 
 
 

� Sobre selecció i provisió en general 
 
 
a) Dels principis rectors:  

 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)3 
 

                                                
2
 En el present apartat del Manual s’han transcrit literalment els articles de les diferents normes que s’esmenten en el text, tot i 

que des de la Secció Sindical de la CGT s’és conscient que, en la majoria de casos, en aquestes lleis es fa servir un llenguatge sexista 
i androcèntric, que demostra que encara queden molt aspectes per superar el patriarcat des de les pròpies Administracions Públi-
ques. 
3
 Boletín Oficial del Estado (2015). Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Leu del Estatuto Básico del Empleado Público. «BOE» núm. 261, de 31/10/2015. BOE-A-2015-11719. Accessible a: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719 (Darrera consulta: 2 de desembre de 2015). 
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Artículo 55. Principios rectores 

1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurí-
dico. 

2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccio-
narán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constituci-
onales antes expresados, así como los establecidos a continuación: 

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. 
b) Transparencia. 
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. 
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. 
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. 

 

 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, refosa en text únic de diversos texts legals vigents a Catalunya 
sobre funció pública4 
 
Article 42. Principis de la selecció 

D'acord amb els principis enunciats per l'article 103.1 de la Constitució, l'Administració de la Generalitat selecciona tot 
el seu personal amb criteris d'objectivitat, en funció dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants, i mitjan-
çant convocatòria pública. En el procés de selecció s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en 
l'expressió oral com en l'escrita. 

 
Article 43. Adequació del sistema de selecció al contingut del lloc de treball. 

En la selecció del personal cal tenir en compte especialment l'adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de 
treball que s'hagin d'ocupar, de manera que s'analitzin els mèrits i l'experiència dels aspirants i la seva capacitat i ido-
neïtat per al desenvolupament de les funcions públiques. En aquest sentit, es poden incloure en els procediments se-
lectius valoracions sobre les experiències assolides i els coneixements teòrics, proves mèdiques o físiques, tests psi-
cotècnics o professionals, entrevistes, proves pràctiques i, en general, altres instruments que ajudin a determinar 
d'una manera objectiva els mèrits, la capacitat i la idoneïtat dels aspirants en relació amb el contingut dels llocs de 
treball que hagin d'ocupar. Així mateix, es poden establir proves alternatives dins un mateix cos o una mateixa escala 
en relació amb les especialitats corresponents dels llocs de treball que s'hagin de proveir. 

 
 
 
LLEI CATALANA 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes5 
 
Article 16. Polítiques d'igualtat efectiva de dones i homes en la funció pública 

3. Els temaris per a l’accés a l’ocupació pública han d’incloure els continguts relatius a la normativa sobre igualtat 
efectiva de dones i homes i sobre violència masclista que s'han d'aplicar en l’activitat administrativa i en el desenvo-
lupament de les polítiques d’igualtat efectiva. 

 

                                                
4
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (1997). 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. Núm. 2509A, 3.11.1997, 
pàgs. 12438-12456. Accessible a: file:///D:/UserData/larrosags/Downloads/2509ACAT.pdf (Darrera consulta: 15 d’octubre de 
2015). 
5
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (2015). LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Núm. 6919, 

23.7.2015. CVE-DOGC-A-15202111-2015. Accessible a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf (Darrera 
consulta: 15 d’octubre de 2015). 
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LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres6. 
 
Artículo 43. Promoción de la igualdad en la negociación colectiva. 

De acuerdo con lo establecido legalmente, mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción 
positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y 
no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. 

 
b) Dels sistemes de selecció i provisió 

 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)7 
 
Artículo 61. Sistemas selectivos 

1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido 
para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto. 
Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos. 

2. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecua-
ción al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas 
que sean precisas. 

Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, ex-

presados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destre-
zas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas. 

3. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de 
los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún 
caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo. 

4. Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos 
selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública. 

5. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la su-
peración de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécni-
cas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos. 

6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, 
en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. 

Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en 
la valoración de méritos. 

7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con las características 
establecidas en el apartado anterior, o concurso de valoración de méritos. 

Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos 
fijen la actuación de las Organizaciones Sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos. 

                                                
6
 Boletín Oficial del Estado (2007). LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. «BOE» 

núm. 71, de 23 de marzo de 2007. Referencia: BOE-A-2007-6115. Accessible a: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2007-6115 (Darrera consulta a: 16 d’octubre de 2015). 
7
 Boletín Oficial del Estado (2015). Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Leu del Estatuto Básico del Empleado Público. «BOE» núm. 261, de 31/10/2015. BOE-A-2015-11719. Accessible a: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719 (Darrera consulta: 2 de desembre de 2015). 
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8. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de 
aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. 

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de 
aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan re-
nuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá 
requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible 
nombramiento como funcionarios de carrera. 
 

Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de car-
rera 

1. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios 
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

2. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de con-
curso y de libre designación con convocatoria pública. 

3. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer otros procedimi-
entos de provisión en los supuestos de movilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutas entre puestos de trabajo, 
movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los 
puestos de trabajo y supresión de los mismos. 

 
Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera 

1. El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirá en la valoración de los mé-
ritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La composi-
ción de estos órganos responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al 
criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad. 

2. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán el plazo mínimo de 
ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos de 
trabajo. 

3. En las convocatorias de concursos podrá establecerse una puntuación que, como máximo, podrá alcanzar la que se 
determine en las mismas para la antigüedad, para quienes tengan la condición de víctima del terrorismo o de ame-
nazados, en los términos fijados en el artículo 35 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Pro-
tección Integral a las Víctimas del Terrorismo

8
, siempre que se acredite que la obtención del puesto sea preciso para la 

consecución de los fines de protección y asistencia social integral de estas personas. Para la acreditación de estos ex-
tremos, reglamentariamente se determinarán los órganos competentes para la emisión de los correspondientes in-
formes. En todo caso, cuando se trate de garantizar la protección de las víctimas será preciso el informe del Ministerio 
del Interior. 

4. En el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso se deberá asignar un puesto de trabajo 
conforme al sistema de carrera profesional propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de 
dicho sistema. 

 
 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, refosa en text únic de diversos texts legals vigents a Catalunya 
sobre funció pública9 

                                                
8
 Boletín Oficial del Estado (2011). Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 

Terrorismo. «BOE» núm. 229, de 23 de septiembre de 2011, páginas 100566 a 100592. BOE-A-2011-15039. Accessible a: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15039 (Darrera consulta: 15 d’octubre de 2015). 
9
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (1997). 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. Núm. 2509A, 3.11.1997, 
pàgs. 12438-12456. Accessible a: file:///D:/UserData/larrosags/Downloads/2509ACAT.pdf (Darrera consulta: 15 d’octubre de 
2015). 
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Article 46. Sistemes de selecció 

L'accés als cossos i les escales de funcionaris o a les categories laborals es fa per mitjà dels procediments d'oposició, 
concurs oposició o concurs i, si s'escau, els cursos de formació o la fase de prova que determini la convocatòria. 

 
 

 

Diferents sistemes selectius... 
[generals a les administracions públiques] 

 

 
 
 
... Funcionariat de carrera 
 
 
 
 

1. Oposició:  

• Temari amb proves escrites de selecció i, si escau, curs selectiu 
de formació.  

• Possibilitat de  llegir les proves escrites davant de l’òrgan selecci-
onador, que pot fer preguntes relacionades amb la prova. 

• Possibilitat d’entrevista a les persones candidates. 

2. Concurs-oposició: [la valoració de mèrits no pot determinar per si sola el 

resultat del procés selectiu] 

• Temari amb proves escrites de selecció i, si escau, de curs selec-
tiu de formació + valoració de determinades condicions de for-
mació, de mèrits o de nivells d'experiència. 

3. Concurs: [EXCEPCIONAL] 

• Valoració de mèrits, capacitats i aptituds 
 

... Personal laboral fix 

Places reservades per a funcionariat 

1. Concurs de provisió: 

• Valoració de mèrits (p. e. valoració del treball desenvolupat, els 
cursos de formació i perfeccionament, l'antiguitat, el grau perso-
nal, les titulacions acadèmiques i el nivell de coneixement de la 
llengua catalana). 

• Es pot exigir, a més, l'elaboració de memòries, la realització d'en-
trevistes i tests professionals o la valoració d'informes d'avalua-
ció o d'altres sistemes similars. 

2. Lliure designació 

 
 
Article 47. Selecció per oposició 

1. La selecció per oposició consisteix en la realització per l'opositor de les proves que estableixi la convocatòria orien-
tades a determinar la idoneïtat dels aspirants. 

2. Les proves de selecció s'han d'establir de manera que puguin fer paleses les condicions d'aptitud i de coneixements 
dels candidats que es considerin necessàries atesa la naturalesa de la funció. 

3. Els programes de les proves de selecció i, si s'escau, dels cursos de formació han de procurar especialment que les 
matèries exigides siguin adients amb el desenvolupament posterior de les tasques a acomplir. 

 
Article 48. Contingut de l'oposició 

Si les característiques de l'oposició ho requereixen, les proves escrites es llegeixen davant els òrgans seleccionadors, 
que són facultats per fer preguntes als aspirants sobre les qüestions que són objecte de la prova. La convocatòria cor-
responent pot establir una entrevista al candidat per avaluar la idoneïtat d'aquest respecte a les funcions genèriques 
del cos o l'escala o dels possibles llocs de treball a ocupar. 
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Article 49. Selecció per concurs oposició 

1. La selecció per concurs oposició consisteix en la superació de les proves corresponents i, si s'escau, del curs selectiu 
de formació, i també en la possessió prèvia, degudament valorada, de determinades condicions de formació, de mè-
rits o de nivells d'experiència. 
2. En la fase d'oposició s'apliquen els criteris fixats pels articles 47, 48, 51 i 52. 

 
Article 50. Selecció per concurs. Caràcter excepcional 

La selecció per concurs consisteix en la valoració dels mèrits, d'acord amb el barem inclòs en la convocatòria corres-
ponent, la qual ha de ser en tots els casos pública i lliure. El sistema de concurs només es pot utilitzar per adquirir la 
condició de funcionari amb caràcter excepcional i només si es tracta de proveir places especials dels grups A i B que, 
per raó de les seves funcions i característiques i de la tecnificació requerida per al seu desenvolupament, han de ser 
proveïdes amb persones de mèrits rellevants i condicions excepcionals. Aquestes places especials, per poder ser pro-
veïdes per concurs de mèrits, han de figurar especificades en un annex del pressupost de la Generalitat i també en la 
relació de llocs de treball. 

 
Article 51. Cursos de formació i fase de prova 

1. En la convocatòria respectiva es poden establir cursos de formació i, si escau, una fase de prova, que poden tenir 
caràcter selectiu. 
2. S'han de regular per reglament la situació, els drets i els deures que poden correspondre als aspirants que realitzin 
els cursos de formació i la fase de prova. 

 
Article 52. Formació complementària a l'oposició 

Per a l'accés als cossos que requereixen un curs selectiu de formació a l'Escola d'Administració Pública, l'oposició es 
farà per poder seguir els dits cursos. El curs selectiu no contindrà en cap cas matèries pròpies de la titulació requerida 
com a requisit previ, excepte quan calgui conèixer-les amb una major profunditat que la que s'exigeix normalment per 
obtenir el títol. Excepcionalment, si ho requereix l'efectivitat del procés selectiu i calen determinats coneixements es-
pecífics o tècniques administratives per al bon funcionament dels serveis, l'Escola d'Administració Pública pot realit-
zar, mitjançant convocatòria, fases de formació prèvies a la selecció, d'acord amb el que sigui determinat per regla-
ment. Als efectes d'aquest article, l'Escola d'Administració Pública pot establir convenis amb altres centres per a la 
realització d'aquestes fases de formació. 

 
Article 61. Provisió de llocs de treball reservats a funcionaris 

1. Els llocs de treball reservats a funcionaris s'han de proveir pels sistemes de concurs o de lliure designació, d'acord 
amb el que sigui establert en les relacions de llocs de treball corresponents. 
2. Un cop l'any, com a mínim, es fan les corresponents convocatòries entre funcionaris per proveir els llocs vacants. 

 
Article 62. Concurs 

El concurs constitueix el sistema normal de provisió i s'efectua mitjançant convocatòria pública, en la qual s'han d'es-
tablir els mèrits i la capacitat que han de ser considerats per determinar la idoneïtat dels aspirants, atenent especial-
ment els requisits exigibles segons les característiques de cada lloc de treball. També s'han de considerar, en relació 
amb el lloc a proveir, la valoració del treball desenvolupat, els cursos de formació i perfeccionament, l'antiguitat, el 
grau personal, les titulacions acadèmiques i el nivell de coneixement de la llengua catalana. 

Els concursos de provisió poden ser generals, en què es convoquen globalment grups de llocs de característiques simi-
lars, o específics, en què cada lloc es convoca individualitzadament, atenent la naturalesa, les tasques o les responsa-
bilitats genèriques dels llocs a proveir. En aquests concursos, amb la finalitat d'avaluar els coneixements, les habilitats, 
la idoneïtat i la capacitat d'adaptació al nou lloc dels candidats, es pot exigir, a més, l'elaboració de memòries, la rea-
lització d'entrevistes i tests professionals o la valoració d'informes d'avaluació o d'altres sistemes similars. En aquest 
sentit, s'ha de reglamentar l'elaboració periòdica d'un informe d'avaluació. 
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Els llocs de cap de negociat, de cap de secció, de cap de servei i assimilats, i els llocs singulars que exigeixin tècniques o 
responsabilitats especials o les condicions d'ocupació dels quals tinguin peculiaritats pròpies, es proveeixen per con-
curs específic, llevat que constin en la relació de llocs de treball com a llocs de lliure designació. 

El Govern de la Generalitat ha de reglamentar la composició i el funcionament de les juntes de mèrits que han d'apre-
ciar els mèrits dels candidats en els concursos específics per proveir els llocs esmentats en el paràgraf anterior. Els 
membres que les componguin han de posseir la idoneïtat necessària i poden ser assessorats per experts. 

 

Reglament de provisió de lloc de treball. Diputació de Barcelona. 199510 
 
Article 3 
1. La provisió de llocs de treball a la Diputació de Barcelona es farà, amb caràcter general, pels sistemes de 
concurs de mèrits, concurs específic i lliure designació. 
 

 

Sistemes de provisió de llocs de treball a la Diputació de Barcelona 
[places reservades al funcionariat] 

 

1. Concurs de mèrits 

Sistema normal, en el qual només es tindran en compte els mèrits exigits en la corresponent 
convocatòria, entre els quals figuraran els adients a les  característiques de  cada lloc de treball, 
la possessió d'un grau personal, la valoració del treball realitzat, els cursos de formació i perfec-
cionament, l'antiguitat, així com altres mèrits que facin palesa la idoneïtat i la capacitat dels as-
pirants, d'acord amb el barem establert per cada corporació o en el seu defecte el reglamentàri-
ament fixat. 

2. Concurs específic 
Per a llocs singulars que exigeixin tècniques o responsabilitats especials, llevat que constin en la 
relació de llocs de treball com a llocs de lliure designació 

3. Lliure designació 
Es proveiran per aquest sistema els llocs que figurin amb aquesta qualificació en la relació de 
llocs de treball, d'acord amb la naturalesa de les seves funcions. 

 
 
c) De l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, refosa en text únic de diversos texts legals vigents a Catalunya 
sobre funció pública11 
 
Article 44. Competències de l'Escola d'Administració Pública en matèria de selecció 

1. Per aplicar els criteris fixats per l'article 42, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha de tenir cura del suport 
tècnic dels tribunals en la realització de les proves selectives per a funcionaris i, entre les altres funcions que li corres-
ponen, ha de fer estudis previs sobre els processos selectius i ha d'impartir cursos de formació, d'acord amb els diver-
sos nivells i necessitats de formació, o intervenir-hi dins l'àmbit de la seva competència, i cursos de capacitació i reci-
clatge per a la recol·locació del personal. 
2. L'Escola d'Administració Pública de Catalunya pot establir convenis per a la realització d'activitats de formació. 

 

                                                
10

 Informació accessible a: http://www.diba.cat/es/web/normativa/formularis_rrhh/fp1#A (Darrera consulta: 22 d’octubre de 
2015). 
11

 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (1997). 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. Núm. 2509A, 3.11.1997, 
pàgs. 12438-12456. Accessible a: file:///D:/UserData/larrosags/Downloads/2509ACAT.pdf (Darrera consulta: 15 d’octubre de 
2015). 
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� Sobre els òrgans de selecció 
 
 
a) Dels aspectes generals 

 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)12 
Artículo 60. Órganos de selección 

1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar 
parte de los órganos de selección. 

3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en repre-
sentación o por cuenta de nadie. 
 
 

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres13. 

Artículo 51. Criterios de actuación de las Administraciones públicas. 

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres, deberán:  
d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. 

 
 
LLEI CATALANA17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes14 
 
Article 16. Polítiques d'igualtat efectiva de dones i homes en la funció pública 

3. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar la representació paritària de dones i homes en la com-
posició dels tribunals o òrgans tècnics de selecció. 

 
 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, refosa en text únic de diversos texts legals vigents a Catalunya 
sobre funció pública15 
 
Article 54. Els tribunals i òrgans tècnics de selecció 

1. El Govern de la Generalitat ha de reglamentar la composició i el funcionament dels tribunals o òrgans tècnics de se-
lecció, de manera que es garanteixi la idoneïtat i la professionalitat dels seus membres, pel que fa al coneixement del 

                                                
12

 Boletín Oficial del Estado (2015). Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Leu del Estatuto Básico del Empleado Público. «BOE» núm. 261, de 31/10/2015. BOE-A-2015-11719. Accessible a: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719 (Darrera consulta: 2 de desembre de 2015). 
13

 Boletín Oficial del Estado (2007). LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. «BOE» 
núm. 71, de 23 de marzo de 2007. Referencia: BOE-A-2007-6115. Accessible a: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2007-6115 (Darrera consulta a: 16 d’octubre de 2015). 
14

 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (2015). LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Núm. 6919, 
23.7.2015. CVE-DOGC-A-15202111-2015. Accessible a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf (Darrera 
consulta: 15 d’octubre de 2015). 
15

 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (1997). 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. Núm. 2509A, 3.11.1997, 
pàgs. 12438-12456. Accessible a: file:///D:/UserData/larrosags/Downloads/2509ACAT.pdf (Darrera consulta: 15 d’octubre de 
2015). 
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contingut funcional dels llocs que es convoquen, de les tècniques de selecció i de les matèries que són objecte de les 
proves, i de manera que s'agilitin els processos selectius. 

2. S'ha de garantir la presència en els tribunals o òrgans tècnics de selecció de funcionaris amb coneixements especia-
litzats sobre el contingut dels llocs de treball que se seleccionen. També es poden establir òrgans permanents de se-
lecció, en els quals s'ha de garantir igualment la presència de funcionaris idonis. 

3. En tots els òrgans encarregats de la selecció hi ha d'haver un membre en representació de l'Escola d'Administració 
Pública, i també un representant de l'òrgan competent en matèria de normalització lingüística, en qualitat d'assessor, 
amb veu però sense vot. No poden ser part dels òrgans de selecció els funcionaris que han impartit cursos o treballs 
per a la preparació d'aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria correspo-
nent. 

 
 
Instrucció per a l’aplicació de determinats aspectes de la llei 7/2007, de 12 d’abril. De l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic (EBEP) a l’Administració de la Generalitat16 
 
Novè. Prohibició que el personal d'elecció o designació política formi part dels òrgans de selecció (article 
60.2 EBEP) 
 

1. Per a la designació dels membres dels tribunals qualificadors s'ha de tenir en compte la prohibició que el personal 
d'elecció o designació política -així com el personal eventual, interí i laboral no fix per temps indefinit o temporal- 
pugui formar part dels òrgans de selecció. Aquesta prohibició no afecta els processos selectius en curs, és a dir, no 
queden afectats els nomenaments realitzats en les bases de les convocatòries publicades amb anterioritat a l'entrada 
en vigor de l'EBEP. 

2. La normativa reguladora de determinats col·lectius de funcionaris que preveu expressament la incorporació als tri-
bunals qualificadors de persones que són titulars de càrrecs de designació política s'ha d'interpretar a la llum del que 
estableix l'article 60.2 de l'EBEP. És igualment vàlida en aquest supòsit la previsió establerta en el punt anterior en re-
lació amb els processos selectius en curs. 

3. La pertinença a òrgans de selecció ha d'ésser a títol individual sense que es pugui exercir per representació o per 
compte d'altri. L'article 54.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, queda afectat per aquesta previsió, amb la 
qual cosa els membres designats no poden exercir la seva condició de membre en representació de l'EAPC

17
, sinó que, 

sens perjudici que siguin proposats per aquest òrgan, la seva participació és a títol individual. 

 
 
 
LLEI 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalu-
nya18 
 
Article 13. Règim jurídic 

 
1. Els òrgans col·legiats, qualsevol que sigui la naturalesa de llurs funcions, es regeixen pel que fa a la composició, les 
funcions i el funcionament per les normes específiques o els convenis que els creen o regulen, i els són d’aplicació pre-
ferent les disposicions dels articles 14.2, 17.4 i 5, 18.4 i 19.3. En defecte de regulació pròpia, es regeixen per la resta de 
normes contingudes en aquest capítol. 

                                                
16

 Document accessible a: http://governacio.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/normativa/arxius/instruccio_ebep.pdf (Dar-
rera consulta: 22 d’octubre de 2015). 
17

 EAPC = Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
18

 Llei 26/2010, de 3 de agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Publicat 
en DOGC núm. 5686 de 05 de Agost de 2010 i BOE núm. 203 de 21 de Agost de 2010. Vigència des de 05 de Novembre de 2010. Re-
visió vigent des de 13 de Agosto de 2015: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l26-2010.html (Darrera consulta: 11 
de novembre de 2015). 
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2. El funcionament dels òrgans col·legiats i les comunicacions i la documentació corresponents poden tenir lloc de 
manera presencial, a distància o mixta, i mitjançant qualsevol suport, de conformitat amb el que estableix aquesta llei. 

 
 
RESOLUCIÓ GAP/1644/2007, de 28 de maig, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases generals que 
regiran els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de Catalu-
nya19 (orientatiu) 
 
8.5 Actuacions dels tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció. 

 
Els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció hauran d'observar l'oportuna confidencialitat i el secret pro-
fessional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que se celebrin. 
 
El tribunal qualificador o òrgan tècnic de selecció podrà requerir en qualsevol moment als/a les aspirants l'acreditació 
de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document oficial identificatiu. 
 
Els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció decidiran sobre les peticions d'adaptacions de les proves que 
efectuïn les persones amb disminució. Amb aquesta finalitat, podran efectuar els tràmits oportuns per obtenir la in-
formació que considerin necessària en relació amb les adaptacions sol·licitades. 
 
Els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció adoptaran les mesures necessàries per garantir que les proves o 
els exercicis de la fase d'oposició que siguin escrits i no hagin de ser llegits davant d'ells, siguin corregits sense que es 
conegui la identitat dels/de les aspirants que hi participen. Així mateix, no corregiran les proves o els exercicis d'a-
quells/es opositors/es on figuri el nom, marques o signes que permetin conèixer la seva identitat. 
 
Una vegada finalitzat el procés, els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció hauran d'emetre un informe en 
relació amb el procés selectiu on quedin reflectides les observacions i valoracions que s'estimin necessàries per a la 
millora dels processos selectius, el qual es lliurarà al/la director/a de l'Escola d'Administració Pública. 
 
Els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció resoldran tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les 
bases, així com el que calgui fer en els casos no previstos. 
 

 
 
b) De la composició 

 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común20 
 
 
Artículo 25. Secretario. 
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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (2007). RESOLUCIÓ GAP/1644/2007, de 28 de maig, per la qual s'aproven i es fan pú-
bliques les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya competència de la Direcció General de la Funció Pública. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4912, pàg. 21540, de 
26.6.2007): Accessible a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4898/923200.pdf (Darrera consulta: 19 de novembre de 
2015). 
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 Boletín Oficial del Estado (1992). Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. «BOE» núm. 285, de 27 de noviembre de 1992. Referencia: BOE-A-1992-26318. Texto conso-
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1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servi-
cio de la Administración Pública correspondiente. 
 
 

LLEI 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalu-
nya21 
 
Article 14. Composició 

 
1. Els òrgans col·legiats són constituïts per: 

a) El president o presidenta. 
b) El vicepresident o vicepresidenta o vicepresidents, si així ho preveu la norma de creació de l’òrgan. 
c) Els vocals. 
d) El secretari o secretària. 

 
2. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix òrgan o per una persona al servei de l’administració 
pública corresponent. En aquest darrer cas, assisteix a les sessions amb veu i sense vot. 
 
3. L’òrgan competent per a designar els vocals titulars també pot designar-ne els suplents, que els substitueixen en els 
casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada. Els suplents es poden designar per 
temps indefinit o per a una sessió determinada. 
 
 

Reglament de provisió de lloc de treball. Diputació de Barcelona. 199522 
 
Article 29 

 
1. L'Òrgan Qualificador dels concursos específics de provisió de llocs de treball estarà format pel Diputat-President de 
l'Àrea d'adscripció del lloc objecte de provisió, el Diputat-President de l'Àrea de Règim Interior, Hisenda i Planificació, 
el Director dels Serveis de Relacions Laborals, el Cap del Servei d'adscripció del lloc objecte de provisió, el Cap del Ser-
vei de Planificació de Personal, i un representant de la Junta de Personal. 
 
2. Els membres titulars de l'Òrgan Qualificador podran delegar en altres persones al servei de la Corporació. 
 
3. Actuarà com a President de l'Òrgan Qualificador el Diputat-President de l'Àrea d'adscripció del lloc objecte de provi-
sió i com a Secretari el Cap del Servei de Planificació de Personal. 
 

Article 34 

 
1. La provisió de llocs de treball pel sistema de concurs de mèrits serà resolta per un Òrgan Tècnic format per un re-
presentant del Servei d'adscripció de la vacant, un representant de la Junta de Personal i un representant del Servei de 
Planificació de Personal, que actuarà com a Secretari. 
 
2. En el supòsit que la convocatòria prevegi la realització de comprovacions de caràcter pràctic per valorar la major 
idoneïtat dels aspirants, l'Òrgan Tècnic podrà disposar la incorporació d'assessors especialistes. 
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 Llei 26/2010, de 3 de agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Publicat 
en DOGC núm. 5686 de 05 de Agost de 2010 i BOE núm. 203 de 21 de Agost de 2010. Vigència des de 05 de Novembre de 2010. Re-
visió vigent des de 13 de Agosto de 2015: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l26-2010.html (Darrera consulta: 11 
de novembre de 2015). 
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 Informació accessible a: http://www.diba.cat/es/web/normativa/formularis_rrhh/fp1#A (Darrera consulta: 11 de novembre de 
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RESOLUCIÓ GAP/1644/2007, de 28 de maig, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases generals que 
regiran els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de Catalu-
nya23 (orientatiu) 
 
8.1 Designació i composició. 

 
La relació dels tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció s'inclourà a les bases específiques de cada convoca-
tòria i s'ajustaran en la seva constitució, composició i procediment d'actuació en tot cas al que disposen la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i altra normativa aplicable. 
 
En tots els òrgans encarregats de la selecció hi haurà una persona assessora, amb veu però sense vot, nomenada per 
la Secretaria de Política Lingüística. 
 

8.2 Assessors i col·laboradors. 

 
Els tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció podran acordar, si ho creuen convenient, la incorporació d'as-
sessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin en aquelles proves o exercicis, els quals es limitaran 
a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques. 
 
 

c) De les funcions dels i de les membres 

 
LLEI 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalu-
nya24 
 
Article 15. Funcions del president o presidenta i del secretari o secretària 
 
1. Les funcions del president o presidenta de l’òrgan col·legiat són: 

a) Exercir la representació de l’òrgan. 
b) Ordenar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries. 
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions, tenint en compte, si escau, les peticions de la resta de membres formula-

des amb la suficient antelació. 
d) Presidir les sessions i moderar el desenvolupament de les deliberacions i els debats. 
e) Assegurar el compliment de les lleis. 
f) Dirimir els empats amb el seu vot a l’efecte de l’adopció d’acords. 
g) Suspendre les sessions per causa justificada. 
h) Visar les actes de les reunions de l’òrgan. 
i) Complir les altres funcions inherents al càrrec. 

 
2. Les funcions del secretari o secretària de l’òrgan col·legiat són: 

a) Fer la convocatòria de les sessions per ordre del president o presidenta. 
b) Estendre l’acta de la sessió. 
c) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris. 
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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (2007). RESOLUCIÓ GAP/1644/2007, de 28 de maig, per la qual s'aproven i es fan pú-
bliques les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya competència de la Direcció General de la Funció Pública. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4912, pàg. 21540, de 
26.6.2007): Accessible a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4898/923200.pdf (Darrera consulta: 19 de novembre de 
2015). 
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 Llei 26/2010, de 3 de agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Publicat 
en DOGC núm. 5686 de 05 de Agost de 2010 i BOE núm. 203 de 21 de Agost de 2010. Vigència des de 05 de Novembre de 2010. Re-
visió vigent des de 13 de Agosto de 2015: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l26-2010.html (Darrera consulta: 11 
de novembre de 2015). 
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d) Estendre els certificats pertinents. 
e) Custodiar i arxivar les actes. 
f) Facilitar als membres de l’òrgan col·legiat la informació necessària per a l’exercici de llurs funcions. 
g) Complir les altres funcions inherents al càrrec. 

 
 
 
d) Dels nomenaments i les substitucions 

 
LLEI 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalu-
nya25 
 
Article 16. Nomenament i substitució del president o presidenta i del secretari o secretària 
 
1. L’òrgan col·legiat nomena, per majoria absoluta dels seus membres en primera votació o per majoria simple en se-
gona, el president o presidenta i el secretari o secretària. 
2. El president o presidenta nomena, entre els vocals, la persona o les persones, si escau, que ocupen la vicepresidèn-
cia. Si es nomenen diverses persones per a la vicepresidència, s’ha d’establir un ordre de nomenament. 
3. En els casos d’absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada, la persona que ocupa la presi-
dència és substituïda per la persona que ocupa la vicepresidència, segons l’ordre de nomenament; si no n’hi ha, pel 
vocal o la vocal de més antiguitat i, si dos o més tenen la mateixa antiguitat, pel de més edat. 
4. La persona que ocupa la secretaria és substituïda pel vocal o la vocal més jove. 

 
 
e) De les convocatòries i la constitució 

 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común26 
 
Artículo 26. Convocatorias y sesiones. 

 
1. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, 
se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos, 
de sus miembros, salvo lo dispuesto en el punto 2 de este artículo. 
Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el número 2 del artículo 22, el Presidente podrá considerar 
válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si están presentes los representantes de las 
Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que 
se haya atribuido la condición de portavoces. 
2. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus nor-
mas de funcionamiento. 
Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para 
constituir válidamente el órgano. 
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 Llei 26/2010, de 3 de agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Publicat 
en DOGC núm. 5686 de 05 de Agost de 2010 i BOE núm. 203 de 21 de Agost de 2010. Vigència des de 05 de Novembre de 2010. Re-
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LLEI 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalu-
nya27 
 
Article 17. Règim de les convocatòries i constitució de l’òrgan col·legiat 
 
1. La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat, amb l’ordre del dia corresponent, s’ha de notificar als membres 
amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, llevat del cas d’urgència apreciada pel president o presidenta, que 
s’ha de fer constar a la convocatòria. Les normes pròpies dels òrgans col·legiats poden preveure una segona convoca-
tòria i especificar el nombre de membres necessaris per a constituir vàlidament l’òrgan. 
 
2. La convocatòria de la sessió de l’òrgan col·legiat s’ha de fer preferentment per mitjans electrònics, i ha d’anar 
acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i l’adopció d’acords, sens perjudici que aquesta do-
cumentació estigui disponible en un lloc web, del qual s’ha de garantir l’accessibilitat i la seguretat. 
 
3. Malgrat que no s’hagin complert els requisits de la convocatòria, un òrgan col·legiat resta vàlidament constituït si 
s’han reunit tots els membres i ho acorden per unanimitat. 

 
4. Per a la constitució vàlida de l’òrgan en primera convocatòria, als efectes de la realització de sessions i deliberaci-
ons i de la presa d’acords, cal la presència dels titulars de la presidència i de la secretaria, o si escau de qui els substi-
tueixin, i la de la meitat, com a mínim, dels seus membres, sens perjudici del que estableix l’apartat 5. 
 
6. En segona convocatòria, si les normes pròpies de l’òrgan no han especificat el nombre de membres necessaris per a 
constituir vàlidament l’òrgan, el quòrum s’assoleix amb l’assistència d’una tercera part dels membres, amb un mínim 
de tres. 
 
 

f) De les sessions 

 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común28 
 
Artículo 26. Convocatorias y sesiones. 

 

3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que 
estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable 
de la mayoría. 
4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. 
5. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para 
que les sea expedida certificación de sus acuerdos. 
 
 

LLEI 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalu-
nya29 
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Article 18. Desenvolupament de les sessions i de les deliberacions 

 
1. Les sessions dels òrgans col·legiats poden ésser presencials, a distància o mixtes, segons que determinin les normes 
específiques de l’òrgan, o per acord dels seus membres. El president o presidenta ha d’assegurar el dispositiu físic, 
operatiu o tecnològic necessari per a la celebració efectiva de la sessió. 
2. Amb independència dels mitjans utilitzats, s’ha de garantir el dret dels membres dels òrgans col·legiats a participar 
en les sessions, i també la possibilitat de defensar i de contrastar llurs posicions respectives, la formació de la voluntat 
col·legiada i el manteniment del quòrum de constitució. 
3. A tots els efectes, el lloc de les sessions desenvolupades a distància és la seu de l’òrgan i, si no en té, el de 
l’administració pública a què s’adscriu. Les sessions a distància poden ésser en temps real o amb intervencions succes-
sives en un fòrum virtual dins dels límits temporals marcats pel president o presidenta. 
4. Només poden ésser tractats els assumptes que figuren en l’ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els 
membres de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta. 
5. Abans del començament de la sessió, o excepcionalment durant el transcurs d’aquesta, els membres de l’òrgan 
col·legiat poden presentar esmenes, addicions o propostes alternatives, que han d’ésser debatudes i votades en la 
sessió. 
6. Sens perjudici de les facultats del president o presidenta per a ordenar el debat, en les deliberacions prèvies a la vo-
tació hi pot haver torns a favor i en contra. 
 
 

Article 19. Adopció d’acords i règim de votacions 

 
1. Els acords de l’òrgan col·legiat s’adopten per majoria simple de vots, llevat que les seves normes reguladores esta-
bleixin una majoria diferent. En cas d’empat dirimeix els resultats de les votacions el vot del president o presidenta. 
2. Les votacions de l’òrgan col·legiat només poden ésser secretes si ho permet la regulació específica de l’òrgan. 
3. Els membres dels òrgans col·legiats que fan constar en acta llur vot contrari o llur abstenció amb relació a un acord 
adoptat resten exempts de la responsabilitat que se’n pugui derivar. 
 

 
g) De les actes 

 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común30 
Artículo 27. Actas. 

 
1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamen-
te los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los pun-
tos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 
4. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en 
su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 
 
 

LLEI 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalu-
nya31 

                                                                                                                                                            
visió vigent des de 13 de Agosto de 2015: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l26-2010.html (Darrera consulta: 11 
de novembre de 2015). 
30

 Boletín Oficial del Estado (1992). Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. «BOE» núm. 285, de 27 de noviembre de 1992. Referencia: BOE-A-1992-26318. Texto conso-
lidado: Útima modificación: 2 de octubre de 2015. Accessible a: https://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-26318-
consolidado.pdf (Darrera consulta: 19 de novembre de 2015) 



Manual d’actuació per a membres de selecció i provisió de personal 

Diputació de Barcelona 

 
 
 
 

- 28 - 
 

 
Article 20. Actes de les sessions 

1. En l’acta s’han de fer constar els assistents, l’ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s’ha efectuat, els 
punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre o una mem-
bre ho demana, una explicació succinta del seu parer. 
2. Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en el termini de setan-
ta-dues hores, el qual s’ha d’incorporar al text de l’acord. 
3. El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, ha de signar l’acta, que s’ha d’aprovar en la 
mateixa reunió o en la següent. El secretari o secretària pot emetre vàlidament certificats sobre els acords específics 
que s’hi hagin adoptat sens perjudici de l’aprovació ulterior de l’acta, i hi ha de fer constar expressament aquesta cir-
cumstància. 
4. Cal garantir que els vocals puguin accedir a les actes en format electrònic per a consultar-hi el contingut dels acords 
adoptats. 
 
 

h) De les abstencions i les recusacions 

 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común32 
 
Artículo 28. Abstención 

 
1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias se-
ñaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su 
superior inmediato, quien resolverá lo procedente. 
2. Son motivos de abstención los siguientes: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; 
ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesa-
do. 

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquie-
ra de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los 
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir 
despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anteri-
or. 

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle 

prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lu-
gar. 

3. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de 
abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. 
4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas que 
se abstengan de toda intervención en el expediente. 
5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad. 
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 Llei 26/2010, de 3 de agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Publicat 
en DOGC núm. 5686 de 05 de Agost de 2010 i BOE núm. 203 de 21 de Agost de 2010. Vigència des de 05 de Novembre de 2010. Re-
visió vigent des de 13 de Agosto de 2015: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l26-2010.html (Darrera consulta: 11 
de novembre de 2015). 
32

 Boletín Oficial del Estado (1992). Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. «BOE» núm. 285, de 27 de noviembre de 1992. Referencia: BOE-A-1992-26318. Texto conso-
lidado: Útima modificación: 2 de octubre de 2015. Accessible a: https://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-26318-
consolidado.pdf (Darrera consulta: 19 de novembre de 2015) 
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Artículo 29. Recusación
33

 

 
1. En los casos previstos en el artículo anterior podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momen-
to de la tramitación del procedimiento. 
2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 
3. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer 
caso, el superior podrá acordar su sustitución acto seguido. 
4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y 
comprobaciones que considere oportunos. 
5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recu-
sación al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento. 
 
 

RESOLUCIÓ GAP/1644/2007, de 28 de maig, per la qual s'aproven i es fan públiques les bases generals que 
regiran els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de Catalu-
nya34 (orientatiu) 
 
8.4 Abstenció i recusació 

 
Els membres dels tribunals qualificadors o òrgans tècnics de selecció i dels tribunals o òrgans de selecció auxiliars hau-
ran d'abstenir-se de formar-ne part i caldrà que ho notifiquin al/a la director/a general de la Funció Pública, quan es 
trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, o quan hagin 
impartit cursos o treballs per a la preparació d'aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la 
convocatòria. Igualment, els/les aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorrin les circumstàncies 
previstes. 

                                                
33

 Recusación: concepto que tiene su origen en el vocablo latino recusatio. Se trata del procedimiento y el resultado de recu-
sar (rechazar algo, no consentirlo). La noción es de uso frecuente en el contexto judicial. Una recusación, por lo tanto, es el acto a 
través del cual se pide que un juez, un integrante de un tribunal o un fiscal no intervengan en un determinado proceso judicial por 
considerar que su imparcialidad no está garantizada. Esta impugnación debe ser presentada por la parte interesada, la cual, a tra-
vés de un escrito formal, manifiesta las causas de la recusación. Més informació a: http://definicion.de/recusacion/ (Darrera con-
sulta: 11 de novembre de 2015). 
34

 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (2007). RESOLUCIÓ GAP/1644/2007, de 28 de maig, per la qual s'aproven i es fan pú-
bliques les bases generals que regiran els processos selectius per a l'accés a cossos i escales de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya competència de la Direcció General de la Funció Pública. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4912, pàg. 21540, de 
26.6.2007): Accessible a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4898/923200.pdf (Darrera consulta: 19 de novembre de 
2015). 



 
 

- 30 - 

 

 
JURIDPRUDÈNCIA35 
 
En aquest darrer apartat es presenten algunes de les sentències de diferents òrgans judicials que 
han matisat o resolt alguns dubtes que s’han generat en l’aplicació d’algunes de les normes que 
regulen els processos selectius en  les administració públiques (AAPP) presentades en l’apartat an-
terior. En concret, s’indiquen algunes sentències relacionades amb: 

1. La funció de les bases de la convocatòria; 
2. La composició i funcionament dels òrgans selectius (del qual formes o formaràs part); 
3. Realització i qualificació de les proves selectives; i 
4. Reclamacions contra els actes de l’òrgan seleccionador. 

 
 

Funció de les bases de la convocatòria 

• Les bases són llei del procés, però s'han de sotmetre al principi de jerarquia normativa (lleis i regla-
ments que regulen el procés de selecció): STS de 10 de novembre de 1979. 

• Les bases han de ser interpretades i completades, si escau, amb les disposicions legals i reglamentàri-
es que regulen el procés selectiu: STS de 12 de gener de 1998, STS d'1 de juliol de 1999 i STS de 12 de ju-
liol de 2006. 

• L'única revisió possible dels mèrits i les capacitats dels i de les aspirants en un procés selectiu ha de 
versar sobre el respecte a les bases de la convocatòria i ha de tenir per objectiu evitar possibles vulne-
racions del principi d'igualtat: STC 215/1991, de 14 de desembre, i STC 174/1996, d'11 de novembre. 

• Els òrgans de selecció disposen de discrecionalitat tècnica36 en el marc del seu raonable arbitri, per la 
seva especialització i imparcialitat. Es tracta, però, d'una presumpció iuris tantum37 que es pot provar 
en contra si s'acredita la infracció o el desconeixement de la manera de fer raonable de l'òrgan qualifi-
cador, bé per desviació de poder, arbitrarietat o absència de tota justificació del criteri adoptat, entre 
altres motius per fonamentar-se en error patent, degudament acreditat per la part que ho al·lega: STC 
73/1998, de 31 de març, i STC 86/2004, de 10 de maig. 

 
 

Composició i funcionament dels òrgans selectius 

• La manca d'incorporació a la convocatòria dels membres que hi han de ser en virtut de norma legal o 
reglamentària vicia de nul·litat el procés: STSJ de les Illes Balears de 2 de novembre de 1998. 

• L'absència accidental del membre designat a proposta de l'EAPC no invalida el procés selectiu quan 
s'ha mantingut en tot moment el quòrum suficient: STSJ de Catalunya de 10 de febrer de 1998 i STSJ de 
Catalunya 917/2006, d'1 de desembre. 

• Col·laboració de persones o d'altres institucions, o contractació d'empreses especialitzades que mai 
podran suplantar o realitzar alguna de les funcions que corresponen al tribunal: STS de 20 de febrer de 
2006. 

                                                
35

 Aquesta informació sobre jurisprudència ha estat extreta de la pàgina web de l’EAPC: 
http://eapc.gencat.cat/ca/seleccio_de_personal/participacio_en_processos_selectius_de_ladministracio_local/assessorament_per
_a_lorganitzacio_de_processos_selectius_de_ladministraci/normativa_i_jurisprudencia_sobre_seleccio/ (Darrera consulta: 22 de 
novembre de 2015). 
36

 Discrecionalitat tècnica: la noció de discrecionalitat tècnica és aquella que s’extreu de la jurisprudència del Tribunal Constituci-
onal (TC) que fa referència a l’actuació dels tribunals qualificadors d’oposicions i concursos, concepte que indica l’atribució per la 
llei de facultats decisòries a determinats subjectes, dotats d’una especial idoneïtat tècnica que escapa del control jurídic dels tribu-
nals. Extret de: http://www.cemci.org/revista/numero-8/pdf/doc3.pdf (Darrera consulta: 22 de novembre de 2012). 
37

 Iuris tantum: locució llatina que en l’àmbit del dret dóna a entendre que la llei presumeix de l’existència d’un fet, tret 
que es provi el contrari. 
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• Cal convocar de forma legal tots i cadascun dels membres de l'òrgan col·legiat; només que no es con-
voqui vàlidament un dels membres, la convocatòria és nul·la de ple dret: STS de 15 de març de 1991. 

• Anul·lació d'una convocatòria perquè els representants del Departament de Governació no havien as-
sistit a un tribunal de selecció: STSJ de Catalunya de 21 de juliol de 1995. 

• Si les bases de la convocatòria i les normes aplicables al procediment no han establert el contrari, els 
membres de l'òrgan selectiu no es poden abstenir d'emetre el seu vot: STS de 20 d'abril de 1998. 

• No és indispensable que les actes estiguin signades per tots els membres del tribunal (són autoritzades 
pel secretari i han de portar el vistiplau del president): STSJ de Catalunya de 10 de febrer de 2003. 

 
 

Realització i qualificació de les proves selectives 

• L'òrgan selectiu no pot valorar de manera diferent unes mateixes proves en el torn de promoció interna 
i en el lliure: STS de 4 de novembre de 1996. 

• La manera de valorar l'entrevista ha d'estar establerta en les bases de la convocatòria i el tribunal 
també gaudeix de discrecionalitat tècnica en la seva valoració: STSJ de Catalunya d'1 de desembre de 
2006. 

• Si les bases preveuen un ajornament per causa de força major, sense concretar-ne el termini, el procés 
no es pot suspendre indefinidament en el temps; la suspensió només pot ser per un termini molt reduït 
i sempre vinculat al desenvolupament de la prova i del procés selectiu en conjunt: STS de 6 de març de 
2006. 

• Quan un exercici consisteix a contestar diversos temes, si les bases de la convocatòria no ho preveuen 
expressament, el tribunal no cal que doni la puntuació de cada exercici, sinó que és suficient la puntua-
ció atorgada a l'exercici: STS de 14 de juliol de 2000 i de 10 d'octubre de 2000. 

• Durant la fase de correcció, sempre que sigui possible, l'òrgan selectiu ha de garantir l'anonimat dels 
exercicis encara que no s'hagi previst a les bases cap mesura en aquest sentit: la STS de 31 de gener de 
2006, considera d'aplicació supletòria aquesta norma no bàsica de l'article 4.c del RD 896/1991, de 7 de 
juny, sobre regles bàsiques i programes mínims a què s'ha d'ajustar el procediment de selecció. 

• Com que es poden valorar els serveis prestats en qualsevol administració pública, en cas de dubte so-
bre la terminologia de les bases, l'òrgan selectiu ha de ser tan poc restrictiu com pugui: STS de 23 de 
gener de 2006. 

 
 

Reclamacions contra els actes de l'òrgan de selecció 

• Perquè els pugui corregir, els errors materials de l'òrgan selectiu han de ser ostensibles, manifestos, in-
discutibles, evidents per si mateixos. Excepte si les bases han previst el contrari, l'òrgan selectiu no pot 
resoldre recursos contra les seves decisions ni pot canviar la valoració efectuada dels mèrits o les pro-
ves: STSJ del País Basc de 20 de maig de 1999. 

• La petició de revisió d'examen d'un candidat que l'ha suspès i no pot continuar el procés ha de ser ob-
jecte de recurs d'alçada ja que no pot ser considerada com una reclamació d'un acte de mer tràmit: 
STSJ de Catalunya de 23 de gener de 1995. 

• Si un aspirant demana expressament una explicació de les raons concretes de la puntuació assignada 
en una prova, el tribunal ha d'atendre la seva petició; si no, pot incórrer en un vici de falta de motiva-
ció: STS de 14 de juliol de 2000. 
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