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1 Aquest text inclou les modificacions establertes pel Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de
personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 3660, de 19.06.2002).
2 Vegeu també: Ordre de 22 de juliol de 1997, de desplegament de les funcions del responsable de l’Òrgan Tècnic de Provisió de llocs de treball, adscrit a la Direcció General
de la Funció Pública, i del seu nomenament (DOGC núm. 2452, d’11.8.1997); Resolució de 4 de desembre de 1997, per la qual s’aprova i es fa públic el document normalitzat
de sol·licitud de participació en les convocatòries de provisió de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat de Catalunya pels sistemes de concurs específic i de lliure
designació (DOGC núm. 2546, 19.12.1997); Resolució de 29 de maig de 1998, per la qual s’aprova i es fa públic el document normalitzat de sol·licitud de participació en les
convocatòries de provisió, pel sistema de concurs general de mèrits i capacitats, de llocs de treball dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC
núm. 2659, de 12.6.1998) i Instrucció núm. 1/1997, de la Direcció General de la Funció Pública per a l’elaboració dels manuals d’organització dels departaments de
l’Administració de la Generalitat.
Vegeu també la Circular 4/1995, sobre la forma i efectes dels reingressos al servei actiu dels funcionaris procedents de situacions administratives que no comporten reserva de
plaça ni destinació.
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DECRET
123/1997, de 13 de maig, pel qual s'a-
prova el Reglament general de provisió
de llocs de treball i promoció professio-
nal dels funcionaris de l'Administració de
la Generalitat de Catalunya (DOGC
núm. 2398, de 26.5.1997)

La Llei 9/1994, de 29 de juny, de re-
forma de la legislació relativa a la funció
pública de la Generalitat de Catalunya, ha
introduït modificacions substancials en la
regulació que sobre provisió de llocs de
treball i promoció professional efectuava
la Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la
funció pública de la Generalitat de Cata-
lunya. La importància de les reformes
efectuades tendeix a garantir uns sistemes
de provisió i promoció professional diri-
gits a la selecció del candidat més idoni
per al correcte desenvolupament de les
funcions dels llocs de treball que s'hagin
d'ocupar, i en particular l'especial ade-
quació dels mèrits i capacitats dels funci-
onaris a les característiques dels llocs de
treball i la naturalesa de les funcions i
tasques a desenvolupar. També s'ha de
destacar la incorporació d'instruments
que possibilitin l'execució de polítiques
de personal específiques dirigides a la
racionalització de l'organització i del per-
sonal i a l'òptima utilització dels recursos
humans existents, d'acord amb les neces-
sitats que vagin sorgint, amb la finalitat
d'aconseguir, dins el possible, l'equilibri
en el mercat intern de treball, i per tant
l'adaptació dels col·lectius de personal a
les necessitats reals de l'Administració de
la Generalitat, i garantir d'aquesta manera
un servei públic eficaç i una acurada sa-
tisfacció dels interessos generals, tot
conjuminant els drets de l'organització
amb els del personal que hi presta servei. 

Aquests instruments han de facilitar la
millora i modernització de l'Administra-
ció, que és un dels objectius del Govern
de la Generalitat, per tal de donar un ser-
vei públic eficient i adaptable als reque-
riments socials, amb la indispensable a-
dequació dels recursos humans a les ne-
cessitats dels serveis i l'afavoriment dels
comportaments d'autoresponsabilitat,
d'austeritat, d'innovació i de qualitat. Cal
que en el desplegament de la Llei de fun-
ció pública s'avanci en la línia de la flexi-
bilització de la gestió i la professionalit-
zació dels servidors públics i es desen-
volupi, entre d'altres, un sistema de pro-
visió més lligat a l'adequació de la perso-

na al lloc, i també s'avanci en els sistemes
per adaptar el nombre de recursos a les
càrregues de treball reals. 

En aquest sentit, i com a punt de parti-
da, es fa necessària, en primer lloc, l'a-
provació d'un nou Reglament de provisió
de llocs de treball, que s'inspiri en aquests
principis i reguli els diversos sistemes de
provisió de llocs de treball i de mobilitat
del personal. 

La disposició final primera de la Llei
9/1994 autoritza el Govern de la Genera-
litat perquè dicti les normes de caràcter
general i reglamentari necessàries per
desenvolupar i aplicar aquesta Llei. 

En conseqüència, en execució de l'es-
mentada autorització, a proposta del De-
partament de la Presidència, amb l'infor-
me previ de la Comissió Tècnica de la
Funció Pública, escoltades les organitza-
cions sindicals, vist el dictamen emès per
la Comissió Jurídica Assessora i d'acord
amb el Govern de la Generalitat 

DECRETO: 

Article únic 
S'aprova el Reglament general de pro-

visió de llocs de treball i promoció pro-
fessional dels funcionaris de l'Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, el
text del qual s'incorpora com a annex a
aquest Decret. 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES 

-1 Es deroguen els articles 1 i 2 i les
disposicions finals del Decret 124/1988,
de 24 de maig, sobre normes comple-
mentàries als catàlegs de llocs de treball
de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, i el Decret 65/1987, de 15 de
gener, pel qual s'aprova el Reglament
general de provisió de llocs de treball, de
promoció professional i de promoció in-
terna dels funcionaris de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya, en tot allò
que es refereix a provisió de llocs de tre-
ball, i resten en vigor les normes que so-
bre promoció interna i carrera adminis-
trativa contenen els articles 55 a 71, els
articles 73 i 74, i la disposició addicional
primera de l'esmentat Decret 65/1987, de
15 de gener. 

-2 Queden derogades totes les disposi-
cions que contravinguin el que disposa
aquest Reglament. 

DISPOSICIONS FINALS 

-1 S'autoritza el departament compe-
tent en matèria de funció pública perquè
dicti les normes complementàries i de
desplegament d'aquest Reglament. 

-2 Aquest Decret entrarà en vigor tres
mesos després de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya. 

Barcelona, 13 de maig de 1997 

JORDI PUJOL 
President de la Generalitat de Catalunya 

XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA 
Conseller de la Presidència 

REGLAMENT
general de provisió de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris
de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya 

CAPÍTOL I 
De l'àmbit d'aplicació, principis infor-
madors i disposicions generals 

Article 1
Objecte i àmbit d'aplicació 

1. Aquest Reglament té per objecte re-
gular els procediments de provisió dels
llocs de treball i promoció professional
del personal que presta serveis en l'Ad-
ministració de la Generalitat, amb excep-
ció dels cossos, escales o grups de funci-
onaris que tinguin normativa específica
en aquesta matèria, per als quals aquest
Reglament serà d'aplicació supletòria en
allò que sigui compatible. 

2. No obstant l'anterior, aquest Regla-
ment serà d'aplicació supletòria per a tot
el personal que presta serveis en la Gene-
ralitat de Catalunya que no tingui norma-
tiva pròpia en aquesta matèria. 

Article 2
Principis informadors i objectius dels
sistemes de provisió 

2.1 Aquest reglament es fonamenta en
els principis recollits a la Constitució,
l'Estatut d'autonomia, la normativa bàsica
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i les lleis de funció pública de l'Adminis-
tració de la Generalitat. 

2.2 En la provisió de llocs de treball i
en la promoció professional es vetllarà
especialment perquè es valorin els mèrits
i les capacitats dels candidats que siguin
adequats a la finalitat, les funcions i les
tasques bàsiques dels llocs que s'han de
cobrir. 

2.3 Els sistemes de provisió tenen per
objectiu principal seleccionar el candidat
més idoni per al correcte desenvolupa-
ment de les funcions dels llocs de treball
que s'hagin de proveir, de manera que
s'obtingui la prestació dels serveis públics
adequada i la satisfacció dels interessos
generals. 

2.4 Amb aquestes finalitats, en la pro-
visió dels llocs de treball i la promoció
professional dels funcionaris, es respecta-
ran els principis de legalitat, objectivitat,
mèrit i capacitat dels aspirants, igualtat,
publicitat, eficàcia i eficiència. 

Article 3 
Necessitats de personal 

3.1 Les necessitats de personal es co-
briran amb els recursos humans que
presten serveis en l'Administració de la
Generalitat, sens perjudici del que dispo-
sin el Reglament de selecció de personal
de l'Administració de la Generalitat Ca-
talunya i les relacions de llocs de treball
en relació amb la mobilitat inter-
administrativa. 

3.2 Les convocatòries de provisió dels
llocs de treball es podran realitzar indivi-
dualment, a mesura que es vagin produint
aquestes necessitats, o per a un conjunt
de llocs de treball. 

Article 4 
Coneixement del català 

Per garantir l'adequada prestació dels
serveis públics, els òrgans encarregats del
desenvolupament dels processos de pro-
visió vetllaran perquè els funcionaris que
els superin tinguin el grau de coneixe-
ment suficient del català. 

Article 5 
Dels sistemes generals de provisió 

De conformitat amb el que disposin les
relacions de llocs de treball, la provisió
dels llocs per al personal funcionari de
l'Administració de la Generalitat es rea-
litzarà pel sistema de concurs de mèrits i
capacitats, que serà el normal per proveir
els llocs de treball, i pel sistema de lliure
designació. 

Article 6 
Dels sistemes extraordinaris de provisió 

Els llocs de treball reservats a funcio-
naris, no obstant el que disposin les rela-
cions de llocs de treball, també es podran
proveir de forma extraordinària per al-
guns dels sistemes següents: 

a. Comissió de serveis. 
b. Encàrrec de funcions. 
c. Acumulació de tasques. 
d. Redistribució d'efectius. 
e. Trasllat interdepartamental. 
f. Reassignació d'efectius. 
g. Mobilitat per trasllat de llocs de tre-

ball. 
h. Adscripció provisional. 
i. Permuta de llocs de treball. 

Article 7 
Facultats del Govern i dels òrgans supe-
riors en matèria de personal 

D'acord amb les lleis de funció pública,
les normes contingudes en aquest Regla-
ment sobre la provisió de llocs de treball
mitjançant els sistemes de concurs i de
lliure designació s'aplicaran sens perjudi-
ci de les facultats dels òrgans superiors
competents en matèria de personal per
utilitzar mecanismes per tal de redistri-
buir efectius; o de les competències del
Govern, en execució de polítiques especí-
fiques de personal amb participació dels
representants del personal, per aplicar
mesures i instruments de racionalització
de l'organització administrativa i de per-
sonal o per aprovar plans d'ocupació per
a una adequada utilització dels recursos
humans en l'àmbit que es determini. 

CAPÍTOL II 
Del concurs de mèrits i capacitats 

Article 8 
Finalitat 

8.1 El concurs té com a finalitat selec-
cionar el candidat més adequat per exer-
cir les funcions del lloc de treball a pro-
veir, mitjançant l'avaluació dels mèrits i
capacitats dels aspirants, sempre que si-
guin adients als requeriments generals o
específics dels llocs objecte de la convo-
catòria corresponent. 

8.2 La convocatòria de concurs es rea-
litzarà segons el contingut funcional dels
llocs a proveir, derivat de les característi-
ques generals o de la finalitat, les funci-
ons i tasques bàsiques d'aquests llocs. 

Article 9 
Tipus de concurs de mèrits i capacitats 

Els concursos per a la provisió de llocs
podran ser generals o específics, segons
determini la relació de llocs de treball. 

Article 10 
Concursos generals 

10.1 Els concursos de provisió seran
generals quan es convoquin llocs de tre-
ball amb una descripció genèrica de la
finalitat i funcions essencials, i tinguin
entre ells requeriments de provisió ho-
mogenis o similars, sens perjudici que
puguin tenir cadascun d'ells una àrea fun-
cional peculiar. 

10.2 Les convocatòries de provisió de
concursos generals podran incloure una
enumeració de caràcter genèric de la fi-
nalitat, funcions i tasques bàsiques dels
llocs convocats. 

10.3 En les convocatòries de concurs
general es podran fer agrupacions de
llocs de treball i definir-los segons les
àrees funcionals o àrees professionals que
els diferenciïn de la resta de llocs. 

Article 11 
Concursos específics 

11.1 Els concursos són específics quan
la convocatòria es realitza en funció d'una
descripció pròpia i individualitzada de
cada lloc de treball, amb independència
del nombre de llocs que es convoquin, i
tenint en compte la naturalesa, finalitat,
funcions i tasques bàsiques dels llocs
objecte de convocatòria. 

11.2 Es proveiran per concurs especí-
fic, llevat dels que en la relació de llocs
de treball constin com de lliure designa-
ció, els llocs següents: a. Cap de negoci-
at, secció, servei i assimilats a aquests per
la norma que els crea. b. Llocs singulars
que exigeixin tècniques o responsabilitats
especials. c. Llocs singulars les condici-
ons d'ocupació dels quals tinguin peculia-
ritats pròpies. 

Article 12 
Adequació dels mèrits i capacitats 

Les convocatòries de provisió de llocs
de treball pel sistema de concurs especí-
fic vetllaran especialment perquè els mè-
rits i les capacitats a valorar s'adaptin al
perfil professional bàsic i al contingut i
les característiques específiques de cada
lloc de treball a proveir. 

CAPÍTOL III 
Dels mèrits, les capacitats i els sistemes
d'acreditació 

Article 13 
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Ponderació i valoració dels mèrits i ca-
pacitats 

La ponderació dels mèrits i capacitats,
la valoració que s'atorgui a cadascun
d'ells i la proporcionalitat es determina-
ran en funció dels requeriments derivats
del contingut funcional dels llocs de tre-
ball convocats. 

Article 14 
Mèrits i capacitats 

14.1 En els concursos es consideraran,
sempre en funció del lloc a proveir, el
treball desenvolupat, els cursos de forma-
ció i perfeccionament, l'antiguitat, el grau
personal, les titulacions acadèmiques i el
nivell de coneixement de la llengua cata-
lana, d'acord amb els següents criteris: 

a. La valoració del treball desenvolupat
s'haurà de fer en funció de l'experiència
adquirida, especialment en l'exercici de
funcions semblants a les pròpies del lloc
convocat, tenint en compte el contingut
tècnic i l'especialització dels llocs ocu-
pats en relació amb el que s'ha de proveir
i les aptituds i habilitats requerides. Així
mateix, també es podrà valorar l'acom-
pliment de l'actuació apreciada als candi-
dats en els llocs ocupats, d'acord amb la
reglamentació que s'aprovi sobre l'avalu-
ació dels funcionaris. 

b. Els cursos de formació i perfeccio-
nament solament es valoraran si versen
sobre matèries relacionades amb les fun-
cions pròpies dels llocs de treball o amb
habilitats que aquests llocs requereixin, i
es podran valorar en funció de la utilitat
per al lloc a ocupar. Amb els mateixos
criteris es valoraran les publicacions i
l'activitat docent desenvolupada pels as-
pirants.

c. En la valoració del grau personal
consolidat es podrà considerar aquest
grau en relació amb el nivell, la dificultat
i la complexitat dels llocs de treball o-
fertats.

d. L'antiguitat es valorarà d'acord amb
el temps de serveis prestats. El barem
corresponent podrà diferenciar la qualifi-
cació tenint en compte els cossos, les es-
cales o els grups de titulació en els quals
s'hagin prestat els serveis. No es compu-
taran, però, els serveis prestats simultàni-
ament amb d'altres igualment al·legats.

e. Es valoraran les titulacions acadèmi-
ques quan siguin rellevants per al lloc de
treball a proveir, en funció dels coneixe-
ments requerits, competència i especialit-
zació d'aquest lloc.

f. 3
14.2 Les bases de les respectives con-

vocatòries, en atenció als llocs a proveir i
en especial als perfils professionals que
aquests llocs requereixen, podran inclou-
re la valoració d'altres coneixements, ha-
bilitats i aptituds concretes complementà-
ries de les establertes a l'apartat anterior
que facilitin i garanteixin la selecció del
candidat més idoni, d'acord amb les àrees
funcionals o amb la naturalesa, la finali-
tat, funcions i tasques bàsiques del llocs a
proveir. 

14.3 La destinació prèvia, per raons la-
borals del cònjuge funcionari, en la ma-
teixa localitat on radiquen el lloc o llocs
de treball sol·licitats es podrà valorar,
sempre que es pretengui accedir-hi des
d'una localitat diferent, com a màxim,
amb la puntuació atorgada a l'aspirant en
el mateix concurs per l'antiguitat. 

Article 15 
Consideració dels mèrits com a requisit
de participació 

En el supòsit que en les bases de con-
vocatòria s'exigeixi algun requisit indis-
pensable per participar-hi, no serà proce-
dent valorar-lo posteriorment com a mèrit
dins la fase corresponent del concurs de
mèrits i capacitats. 

Article 16 
Data de referència per a la valoració
dels mèrits i capacitats 

16.1 Els mèrits s'hauran d'acreditar de
conformitat amb el que disposin les bases
de les convocatòries i es valoraran amb
referència a la data de publicació de la
Resolució que aprovi la convocatòria al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya. 

16.2 Es podran sol·licitar als interessats
els aclariments o, si s'escau, la documen-
tació addicional que es consideri necessà-
ria per a la comprovació o valoració dels
mèrits i capacitats al·legats. 

Article 17 
Sistemes d'acreditació 

Amb la finalitat d'avaluar els mèrits i
les capacitats a què es refereix l'article 14
d'aquest Reglament, les convocatòries de
provisió podran establir com a sistemes
d'acreditació memòries, casos pràctics,
                                                     
3 Apartat derogat pel Decret 161/2002, d'11 de juny,
sobre l'acreditació del coneixement del català i l'ara-
nès en els processos de selecció de personal i de pro-
visió de llocs de treball de les administracions públi-
ques de Catalunya (DOGC núm. 3660, de
19.06.2002).

entrevistes, tests professionals, certificats
expedits pels òrgans competents, infor-
mes d'avaluació quan estiguin reglamen-
tats, o d'altres similars. 

Article 18 
La memòria 

18.1 La memòria podrà consistir en
què els candidats elaborin un estudi rela-
cionat amb el contingut funcional del
lloc. També pot consistir en la presenta-
ció d'un estudi o projecte de millora, or-
ganitzativa o funcional, relacionat amb la
unitat a què pertany el lloc objecte de
provisió. 

18.2 Els paràmetres d'acord amb els
quals s'haurà d'elaborar la memòria així
com la descripció de les funcions del lloc,
es fixaran en les corresponents convoca-
tòries i es basaran en les relacions de
llocs de treball, i, quan n'hi hagi, en les
normes de creació del lloc i en els corres-
ponents manuals d'organització. 

Article 19 
L'entrevista 

19.1 L'entrevista és un sistema de
comprovació i valoració dels mèrits i ca-
pacitats, establerts a la convocatòria i
al·legats pels aspirants, que siguin adients
per desenvolupar el lloc de treball convo-
cat, i, en conseqüència, per determinar la
major adequació de la persona al lloc de
treball. 

19.2 L'entrevista també podrà versar
sobre el contingut de la memòria esmen-
tada en l'article anterior o d'un projecte
que presentaran els aspirants amb subjec-
ció als paràmetres i condicions que dis-
posin les bases de les convocatòries cor-
responents. 

Article 20 
Els tests professionals 

20.1 La utilització dels tests professio-
nals, com a eina de valoració i compro-
vació, ha de guardar una connexió directa
amb els mèrits i capacitats que es volen
avaluar, els quals han de tenir una estreta
relació amb les característiques específi-
ques del lloc de treball. 

20.2 El contingut dels tests professio-
nals es determinarà d'acord amb la fina-
litat, les funcions i tasques bàsiques del
lloc de treball, i solament podran contenir
qüestions relacionades amb les funcions
dels llocs convocats i rellevants per valo-
rar la capacitat professional requerida. 

20.3 En tot cas, en la utilització dels
tests professionals s'haurà de garantir la
privacitat i la intimitat dels concursants. 



NORMATIVA DE FUNCIÓ PÚBLICA
DECRET 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997)

Pàg. 5 de 22

CAPÍTOL IV 
De l'avaluació dels mèrits i capacitats 

Article 21 
Sistema de qualificació 

21.1 La qualificació es basarà en un
màxim total de punts que es reflectiran en
les corresponents convocatòries, sempre
amb respecte dels percentatges mínims i
màxims de valoració dels diferents mèrits
i capacitats, d'acord amb el que estableix
aquest Reglament. 

21.2 La Direcció General de la Funció
Pública podrà aprovar altres sistemes d'a-
valuació de forma general o específica,
per iniciativa pròpia o a proposta de l'òr-
gan competent per efectuar la convocatò-
ria. En qualsevol cas, a les bases de les
convocatòries de concursos de provisió
de llocs de treball s'establirà el barem de
valoració aplicable en cadascuna d'a-
questes convocatòries. 

Article 22 
Avaluació de mèrits i capacitats en els
concursos generals 

22.1 En els concursos generals, l'ava-
luació dels mèrits i capacitats dels candi-
dats es realitzarà en una sola fase, en la
qual es procedirà a ponderar i qualificar
els factors previstos a l'article 14 d'aquest
Reglament, d'acord amb el que es deter-
mini a les bases de les convocatòries. 

22.2 En qualsevol cas, la valoració de
cadascun dels factors inclosos en l'apartat
1 de l'esmentat article 14 no podrà ser
inferior al 5% de la màxima total, llevat
del mèrit contingut al punt a), la qualifi-
cació del qual no podrà ser inferior al
25%. Tot això sens perjudici del que es-
tableix l'article 14.3. 

22.3 La valoració màxima que s'adju-
diqui a cadascun dels esmentats factors
haurà de guardar la deguda proporció en
relació amb els requeriments essencials
dels llocs convocats que puguin derivar
de les relacions de llocs de treball o, si
s'escau, dels manuals d'organització. 

Article 23 
Àrea funcional o professional en els con-
cursos generals 

23.1 En els concursos generals en què
es prevegi la valoració de coneixements,
habilitats i aptituds concretes recollides a
l'article 14.2 d'aquest Reglament, adients
amb l'àrea funcional o professional dels
llocs convocats, la qualificació específica
d'aquests llocs no podrà superar el 25%
de la total del concurs. 23.2 Als efectes
del que disposa l'apartat anterior, no es

podran valorar, en cap cas, els mateixos
mèrits o capacitats recollits a l'article
14.1, sinó complementaris d'aquests. 

Article 24 
Fases dels concursos específics 

24.1 En els concursos específics, l'a-
valuació dels mèrits i capacitats es podrà
realitzar en una fase o en més fases, les
quals, en atenció a les característiques i al
contingut funcional del lloc de treball,
podran ser selectives quan així s'establei-
xi a les bases de les convocatòries cor-
responents. 

24.2 En la primera fase, quan n'hi hagi
més d'una, es procedirà a valorar els mè-
rits professionals previstos a l'article 14.1
d'aquest Reglament. La qualificació d'a-
quests mèrits no podrà ser inferior al 65%
de la total del concurs, sens perjudici del
que estableixen els articles 14.3 i 27.3. 

24.3 A la resta de fases del concurs es-
pecífic es valoraran els factors que s'ha-
gin establert a les bases de les convocatò-
ries i que es preveuen a l'article 14.2 d'a-
quest Reglament, tenint en compte que
no es podran valorar, en cap cas, els ma-
teixos mèrits o capacitats recollits a l'arti-
cle 14.1, sinó complementaris. 

24.4 La qualificació total que s'adjudi-
qui als coneixements, habilitats i aptituds
concretes que es valorin en aquestes fases
restants no podrà excedir en cap cas el
35% de la qualificació màxima global,
sens perjudici del que estableix l'article
27.3 d'aquest Reglament. 

24.5 En el cas que la primera fase sigui
selectiva, s'establirà la qualificació míni-
ma global que hauran d'obtenir els candi-
dats per superar-la, o el nombre màxim
de candidats que podran passar a la fase o
a les fases següents. 

Article 25 
Criteris de valoració en el concurs espe-
cífic 

25.1 Als efectes de valorar els mèrits i
capacitats més adequats per a l'exercici
dels llocs convocats, s'inclouran a les ba-
ses de la convocatòria, d'acord amb les
normes de creació del lloc o els manuals
de descripció dels llocs de treball, la des-
cripció dels llocs de treball i, si s'escau, el
perfil professional, amb les especificitats
que es derivin de la naturalesa, la finali-
tat, les funcions i les tasques bàsiques a
exercir normalment en cadascun dels
llocs a proveir. 

25.2 En tot cas, a les bases de la con-
vocatòria s'haurà d'incloure una valoració
per a tots i cadascun dels factors contin-

guts en el referit article 14.1, d'acord amb
el que estableix l'article 22.2. 

25.3 En qualsevol cas, les valoracions
màximes i mínimes atorgades als mèrits i
capacitats hauran de guardar la deguda
proporcionalitat, especialment en relació
amb els requeriments essencials dels
llocs convocats que es derivin de les rela-
cions de llocs de treball o, si s'escau, dels
manuals d'organització. 

Article 26 
Concurs específic de fase única 

En el cas de concursos específics en
què hi hagi una sola fase, s'hi valoraran
també els mèrits i coneixements, les ha-
bilitats i aptituds concretes continguts a
l'article 14.2 i 3 d'aquest Reglament, d'a-
cord amb el que estableixen els articles
anteriors per aquests concursos. 

Article 27 
Propostes de candidats 

27.1 La proposta de resolució del con-
curs general o específic d'una sola fase
recaurà en el candidat que obtingui la
millor valoració, sempre que aquesta si-
gui igual o superior a la puntuació global
mínima exigida a les bases de convocatò-
ria. 

27.2 En el cas del concurs específic de
diverses fases no eliminatòries, la pro-
posta de resolució corresponent haurà de
recaure en el candidat que tingui la millor
valoració del conjunt de les fases que
l'integrin, sempre que aquesta sigui igual
o superior a la puntuació global mínima
exigida a les bases de convocatòria. 

27.3 Quan les fases siguin eliminatòri-
es perquè s'hagi exigit una valoració mí-
nima o s'hagi fixat un nombre màxim de
candidats que les superin, la proposta de
resolució recaurà en el candidat que tin-
gui la millor valoració en el conjunt de
les fases del concurs. Per raó de l'especi-
ficitat de la plaça convocada, excepcio-
nalment i per causes degudament justifi-
cades, les bases de la convocatòria po-
dran establir un sistema de valoració dife-
rent amb ponderació dels mèrits i capa-
citats més adients amb la plaça convoca-
da. 

27.4 Els aspirants que no superin les
fases o puntuacions mínimes que s'hagin
establert no podran participar en les se-
güents i perdran tots els seus drets. L'òr-
gan convocant declararà deserta, si s'es-
cau, la vacant o vacants afectades. 

Article 28 
Desempat 
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En el supòsit d'empat en el conjunt del
concurs, per dirimir-lo caldrà atenir-se a
la qualificació total obtinguda, d'acord
amb l'article 14.1 d'aquest Reglament. Si
persisteix l'empat es dirimirà, en primer
lloc, en funció de la valoració obtinguda
per l'antiguitat i, en segon lloc, per la del
grau personal consolidat. 

CAPÍTOL V 
Del procés d'avaluació dels mèrits i ca-
pacitats 

Article 29 
Desenvolupament dels processos de pro-
visió per concurs de mèrits i capacitats 

A les juntes de mèrits i capacitats, les
comissions d'avaluació i a l'Òrgan Tècnic
de Provisió de Llocs de Treball, els cor-
respon el desenvolupament dels proces-
sos de provisió de llocs de treball. 

Article 30 
Competències de les juntes de mèrits i
capacitats i de les comissions d'avaluació 

30.1 Les juntes de mèrits i capacitats
són les competents per efectuar la valora-
ció dels mèrits i capacitats dels candidats
que es presentin a les convocatòries de
concurs específic. 

30.2 Les comissions d'avaluació són
les competents per efectuar la valoració
dels mèrits i capacitats dels candidats que
es presentin a les convocatòries de con-
curs general. 

30.3 Les juntes de mèrits i capacitats i
les comissions d'avaluació basen les se-
ves decisions i apreciacions en criteris
tècnics, per la qual cosa s'haurà de garan-
tir la capacitat tècnica dels seus membres
i la seva idoneïtat i imparcialitat. 

Article 31 
Professionalitat dels components de les
juntes de mèrits i capacitats i de les co-
missions d'avaluació 

La composició de les juntes de mèrits i
capacitats i de les comissions d'avaluació
ha de garantir la idoneïtat i la profes-
sionalització dels seus membres. Amb
aquesta finalitat l'òrgan convocant vetlla-
rà perquè aquests tinguin coneixements
sobre el contingut funcional dels llocs de
treball que s'hagin de proveir i/o de les
tècniques de selecció i d'acreditació dels
mèrits i les capacitats que s'utilitzin en el
procés de provisió. 

Article 32 

Composició de les juntes de mèrits i ca-
pacitats i de les comissions d'avaluació 

32.1 Les juntes de mèrits i capacitats i
les comissions d'avaluació estaran inte-
grades, d'acord amb el que s'estableix en
els articles següents, per un nombre senar
de persones, que hauran de ser represen-
tants del departament d'adscripció de les
places convocades i de l'Òrgan Tècnic de
Provisió de Llocs de Treball. 

32.2 Els membres dels òrgans referits a
l'apartat anterior hauran de tenir sempre
una vinculació permanent de serveis pro-
fessionals en l'Administració, sens perju-
dici del que disposa l'article 35.6 d'aquest
Reglament pel que fa als alts càrrecs. 

32.3 Un dels membres de les juntes de
mèrits i capacitats i de les comissions
d'avaluació, d'entre els designats per
l'Administració, exercirà de president i
serà nomenat com a tal per l'òrgan con-
vocant en la convocatòria, i un altre actu-
arà com a secretari. 

32.4 Sens perjudici del que s'estableix
a l'article 35 d'aquest Reglament en rela-
ció amb els alts càrrecs, els presidents de
les les juntes de mèrits i capacitats hauran
de tenir una titulació de nivell igual o su-
perior a la del grup de titulació que tingui
assignat el lloc convocat, i desenvolupar
llocs de nivell igual o superior al dels
convocats o posseir el grau personal igual
o superior al d'aquests llocs. 

32.5 En qualsevol cas, els membres de
les juntes de mèrits i capacitats i de les
comissions d'avaluació hauran de guardar
reserva d'allò que coneguin en l'exercici
de la seva funció i complir la normativa i
procediment de la convocatòria. En cas
contrari poden incórrer en responsabilitat,
que serà exigida d'acord amb les normes
en vigor i en particular pel Reglament de
règim disciplinari. 

Article 33 
L'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de
Treball 

33.1 Es crea l'Òrgan Tècnic de Provi-
sió de Llocs de Treball, que tindrà com a
funcions principals la de col·laborar en la
realització de les tasques tècniques dels
processos de provisió de llocs de treball i
la de formar part de juntes de mèrits i
capacitats i de les comissions d'avaluació,
d'acord amb el que es preveu en aquest
Reglament. 

33.2 L'Òrgan Tècnic de Provisió de
llocs de Treball també realitzarà l'estudi i
l'establiment de criteris comuns homoge-
nis per a supòsits de provisió de llocs de

treball similars; elaboració de les bases
generals i específiques de les convocatò-
ries, a requeriment de l'òrgan competent;
assessorarà en la confecció dels perfils
professionals i en la definició dels siste-
mes d'acreditació dels mèrits i capacitats
adequats, tenint en compte el tipus de lloc
de treball i de concurs. 

33.3 Aquest òrgan s'adscriurà a la Di-
recció General de la Funció Pública i al
seu capdavant hi haurà un responsable,
que serà nomenat pel Departament com-
petent en matèria de funció pública, a
proposta d'aquesta Direcció General. 

33.4 Els membres d'aquest Òrgan hau-
ran de guardar reserva de les qüestions
que coneguin per raó del seu càrrec i, en
especial, en relació amb el dret a la inti-
mitat dels aspirants. 

Article 34 
Acreditació dels membres de l'Òrgan
Tècnic de Provisió de Llocs de Treball 

34.1 Per a l'exercici de les seves fun-
cions tècniques i d'assessorament, l'Òrgan
Tècnic de Provisió de Llocs de Treball
estarà integrat per personal acreditat en
tècniques de selecció i provisió de llocs
de treball i amb coneixements específics
sobre l'objecte dels processos de provisió. 

34.2 La Direcció General de la Funció
Pública vetllarà per la capacitat tècnica i
la professionalitat del personal que selec-
cioni aquesta Direcció General d'ofici o
proposin els diferents departaments i, si
s'escau, procedirà a la seva acreditació
com a membres de l'Òrgan Tècnic de
Provisió de Llocs de Treball. 

34.3 Aquesta acreditació, que en tot
cas s'haurà de renovar cada quatre anys,
podrà ser retirada per l'esmentada Direc-
ció General en els casos següents: 

a. Manca del compliment de les fun-
cions de l'article 41 d'aquest Reglament. 

b. En els supòsits inclosos en el Decret
243/1995, de 27 de juny, pel qual s'apro-
va el Reglament de règim disciplinari de
la funció pública de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, principalment
pel que fa a la reserva d'informació cone-
guda per raó del seu exercici professio-
nal.

c. Per falta notòria de rendiment que no
comporti inhibició, en el compliment de
les tasques encomanades. 

d. Per la pèrdua o suspensió de la con-
dició de vinculació permanent amb l'Ad-
ministració. 
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e. Per renúncia de la persona acredita-
da. 

34.4 Es donarà compte als diferents
departaments i als representants dels tre-
balladors de totes les acreditacions que es
donin i es retirin. 

Article 35 
Designació dels membres de les juntes de
mèrits i capacitats 

35.1 La designació dels components de
les respectives juntes de mèrits i capaci-
tats, que han d'apreciar els mèrits i capa-
citats dels candidats en els concursos es-
pecífics, l'efectuarà en cada cas l'òrgan
convocant d'entre els representants del
departament d'adscripció de les places
convocades. 

35.2 En relació amb l'anterior, atès el
caràcter orgànic o la singularitat dels
llocs de treball que s'han de proveir per
concurs específic, i la responsabilitat,
comandament i tècniques especials, entre
d'altres mèrits i capacitats, que s'hauran
d'apreciar en els candidats que es presen-
tin en aquests concursos, la designació
dels representants del departament d'ads-
cripció de les places convocades recaurà
entre els titulars dels òrgans actius o as-
similats d'aquest departament d'igual o
superior nivell al dels llocs convocats. 

35.3 D'entre els esmentats represen-
tants, es designarà com a membre o com
a assessor de la junta de mèrits i capaci-
tats corresponent el subdirector general o
al cap de servei, cap de secció o assimilat
al qual estigui adscrit el lloc a proveir. 

35.4 Així mateix, les juntes de mèrits i
capacitats comptaran, com a mínim, amb
un representant de l'Òrgan Tècnic de
Provisió de Llocs de Treball, llevat que el
conjunt de membres de la referida junta
sigui superior a tres; en aquest cas, un
mínim d'un terç dels seus membres haurà
de correspondre a representants de l'es-
mentat òrgan tècnic de provisió. 

35.5 La designació dels membres de
les juntes de mèrits i capacitats que si-
guin els representants acreditats de l'Òr-
gan Tècnic de Provisió de Llocs de Tre-
ball es farà a proposta de la Direcció Ge-
neral de la Funció Pública. 

35.6 En les convocatòries de concurs
específic per a la provisió de llocs de cap
de servei o assimilat i llocs singulars amb
un nivell de complement de destinació
igual o superior a 26. podran participar
com a membres de les juntes de mèrits i
capacitats els alts càrrecs del departament
respectiu en els casos en què els referits

llocs de treball depenguin directament
d'aquests alts càrrecs. En aquest cas no
seran d'aplicació l'exigència de posseir el
grau personal consolidat i la titulació i-
gual o superior a l'exigida en les relacions
de llocs de treball per a ocupar els llocs
convocats. 

Article 36 
Designació dels membres de les comissi-
ons d'avaluació 

36.1 La designació dels components de
les comissions d'avaluació, que han d'a-
preciar els mèrits i capacitats dels candi-
dats en els concursos generals, l'efectuarà
en cada cas l'òrgan convocant d'entre el
personal del departament d'adscripció
dels llocs convocats. D'aquests membres,
almenys un es designarà a proposta del
centre directiu al qual correspongui l'ad-
ministració del personal del departament
d'adscripció de les places convocades. 

36.2 Quan en una convocatòria de con-
curs general s'hagin de proveir llocs de
diversos departaments, la representació
d'algun o de tots aquests departaments en
la comissió corresponent la determinarà
l'òrgan convocant, que serà la Direcció
General de la Funció Pública. 

36.3 Així mateix, un integrant de les
comissions d'avaluació serà com a mínim
un representant de l'Òrgan Tècnic de
Provisió de Llocs de Treball, el qual serà
designat per l'òrgan convocant a proposta
de la Direcció General de la Funció Pú-
blica. 

36.4 Les organitzacions sindicals pre-
sents en la mesa general de negociació
tindran dret a participar com a membres
en les comissions d'avaluació. La desig-
nació d'aquests la realitzarà l'òrgan con-
vocant, a proposta de les corresponents
organitzacions sindicals, de conformitat
amb els pactes o acords de la mesa gene-
ral de negociació. 

36.5 El membres designats a proposta
de les organitzacions sindicals hauran de
posseir similars coneixements d'especia-
lització en relació amb les funcions que
hauran d'exercir com a dits membres i
nivell de professionalitat anàleg al dels
representants de l'Òrgan Tècnic de Provi-
sió de Llocs de Treball. En tot cas, el
nombre de representants de les organitza-
cions sindicals no podrà ser igual o supe-
rior al dels membres designats a proposta
de l'Administració. 

CAPÍTOL VI 

Disposicions comunes a les juntes de mè-
rits i capacitats i a les comissions d'ava-
luació 

Article 37 
Requisits generals dels membres de les
juntes de mèrits i capacitats i de les co-
missions d'avaluació 

37.1 Per facilitar l'especialitat i la ido-
neïtat tècnica dels membres de les juntes
de mèrits i capacitat i de les comissions
d'avaluació, aquests hauran de pertànyer
a grups de titulació igual o superior a l'e-
xigit per ocupar els llocs convocats en les
relacions de llocs de treball o posseir la
dita titulació. 

37.2 La composició de les juntes i de
les comissions variarà en funció de la
naturalesa dels llocs que es convoquin i
del tipus de concurs. 

Article 38 
Constitució de les juntes de mèrits i ca-
pacitat i de les comissions d'avaluació 

38.1 Per a la vàlida constitució de les
juntes de mèrits i capacitat i de les comis-
sions d'avaluació i per a l'adequada actu-
ació d'aquestes als efectes de celebració
de sessions, deliberacions i presa d'a-
cords, es requerirà la presència de la ma-
joria del seus membres, siguin titulars o
suplents, i en tot cas, del president i del
secretari o llurs substituts. 

38.2 Amb la finalitat de preveure la
manca de quòrum per raó d'abstenció,
recusació o d'impossibilitat justificada
d'assistència d'algun dels membres titu-
lars de les juntes de mèrits i capacitat i de
les comissions d'avaluació, l'autoritat
convocant designarà simultàniament el
mateix nombre de membres suplents. 

38.3 Als membres de les juntes de mè-
rits i capacitat i de les comissions d'ava-
luació els seran d'aplicació les causes
d'abstenció i recusació regulades a la
normativa vigent. 

Article 39 
Actuació de les juntes de mèrits i capa-
citats i les comissions d'avaluació 

39.1 Les juntes de mèrits i capacitats i
les comissions d'avaluació actuaran amb
estricta independència, discrecionalitat
tècnica i objectivitat i les seves propostes
vincularan l'Administració, sens perjudici
que aquesta pugui procedir, si s'escau, a
la revisió de les esmentades propostes,
per raons objectives i de conformitat amb
el que estableix la normativa vigent i en
especial quan es vulnerin les bases de les
corresponents convocatòries. 
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39.2 No obstant la discrecionalitat tèc-
nica de què gaudeixen les actuacions de
les juntes de mèrits i capacitats i les co-
missions d'avaluació, les seves resolu-
cions hauran de ser motivats en compli-
ment de la normativa i de les bases de les
convocatòries. 

39.3 Els membres de les esmentades
juntes i comissions, i en especial el presi-
dent, hauran de vetllar pel compliment de
la legalitat formal i material de les seves
actuacions. 

Article 40 
Règim jurídic de l'actuació de les juntes
de mèrits i capacitats i les comissions
d'avaluació 

40.1 L'actuació de les juntes de mèrits i
capacitats i les comissions d'avaluació es
regirà pel que estableixen el present Re-
glament i la Llei 30/1992, de 20 de no-
vembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, i la Llei 13/1989, de 14
de desembre, de procediment i règim ju-
rídic de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya. 

40.2 Contra les resolucions i els actes
administratius de les juntes i comissions
es podrà interposar recurs ordinari davant
l'autoritat que hagi efectuat la convocatò-
ria, en els casos regulats en l'esmentada
Llei de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú. 

Article 41 
Funcions de les juntes de mèrits i capa-
citats i les comissions d'avaluació 

Les juntes de mèrits i capacitats i les
comissions d'avaluació seran competents,
entre altres funcions que es prevegin a les
bases de les respectives convocatòries,
per a l'exercici de les següents: 

a. Facilitar el desenvolupament regular
del procés de provisió, en l'àmbit que els
correspongui d'acord amb aquest Regla-
ment. 

b. Deliberar i aprovar, d'acord amb les
bases de les convocatòries, els criteris
tècnics que es tindran en compte per e-
fectuar la valoració dels mèrits i les capa-
citats. 

c. Actuar amb total autonomia funcio-
nal i imparcialitat, motiu pel qual els seus
membres són responsables de l'objectivi-
tat i del resultat del procés de provisió i
del compliment de les bases de la convo-
catòria, tot respectant els terminis per
efectuar l'avaluació dels mèrits i capaci-

tats dels aspirants i per tal de resoldre el
concurs. 

d. Interpretar les bases de les convo-
catòries amb relació als dubtes que es
produeixin en la seva aplicació. 

e. Determinar la data, l'hora i el lloc de
la realització dels sistemes d'acreditació
corresponents en cada cas i procedir a la
seva execució. 

f. Valorar i qualificar les memòries,
l'entrevista, els tests professionals, els
informes d'avaluació i d'altres tècniques
d'acreditació utilitzades en el procés de
provisió que s'estableixin en la respectiva
convocatòria. 

g. Quan les bases de convocatòria pre-
vegin una entrevista, aquesta l'efectuarà
la junta de mèrits i capacitats o la comis-
sió d'avaluació. A aquests efectes aquesta
podrà demanar l'assessorament d'un ex-
pert de l'Òrgan Tècnic de Provisió de
Llocs de Treball, per tal de complementar
els coneixements tècnics dels membres
de la respectiva Junta o Comissió en la
realització de l'entrevista. 

h. Elaborar la proposta dels aspirants
admesos i exclosos, amb indicació dels
motius d'exclusió, d'acord amb el que
estableixen la normativa vigent i les ba-
ses de les convocatòries. Amb aquesta
finalitat les juntes i les comissions podran
comptar amb el suport tècnic de la Direc-
ció General de la Funció Pública, quan
així s'estableixi en les bases de les con-
vocatòries en atenció al volum de partici-
pants. 

i. Efectuar la proposta de resolució de
la convocatòria de provisió i elevar a
l'òrgan convocant la proposta de nome-
nament o destinació dels funcionaris se-
leccionats. 

j. Proposar a l'òrgan convocant que de-
clari deserta la convocatòria quan no hi
hagi aspirants idonis per ocupar els llocs
de treball que s'hagin de proveir.

k. Preparar les propostes dels informes
tècnics que se'ls puguin sol·licitar.

l. Elevar informe a l'òrgan convocant
sobre les millores que es considerin con-
venients per agilitar el desenvolupament
de futurs processos de provisió o garantir
més l'adequació persona-lloc. 

Il) Qualsevol altra que, relacionada
amb les anteriors, s'assigni en les bases
de les convocatòries. 

Article 42 
Nomenament d'assessors 

42.1 L'òrgan convocant de concursos
generals i específics podrà nomenar, a

proposta de les juntes de mèrits i capaci-
tats i les comissions d'avaluació, asses-
sors especialistes que actuaran amb veu i
sense vot. 

42.2 Els assessors hauran d'abstenir-se
i podran ser recusats per les mateixes
causes que els membres de les juntes de
mèrits i capacitats i les comissions d'a-
valuació. 

Article 43 
Calendari de reunions 

43.1 El calendari de reunions de les
juntes de mèrits i capacitats i les comissi-
ons d'avaluació l'establiran les mateixes
juntes i comissions. 

43.2 Les esmentades juntes de mèrits i
capacitats i les comissions d'avaluació
hauran d'agilitar la seva actuació per tal
de complir els terminis i permetre la cele-
ritat en la provisió dels llocs de treball de
conformitat amb les necessitats del ser-
vei. 

Article 44 
Presa d'acords 

44.1 Els acords s'adoptaran per majoria
dels assistents que tinguin veu i vot, i di-
rimirà els empats el vot de qualitat del
president. 

44.2 Els acords i les qualificacions de
les juntes de mèrits i capacitats i les co-
missions d'avaluació, i si s'escau, els vots
particulars contraris al parer de la majoria
es reflectiran en l'acta o les actes que si-
guin procedents. 

Article 45 
Les actes i la custòdia de la documenta-
ció 

45.1 De totes les reunions de les juntes
de mèrits i capacitats i les comissions
d'avaluació se n'ha d'estendre la corres-
ponent acta. 

45.2 Les actes les signarà el secretari,
que en donarà fe, amb el vistiplau del
president. 

45.3 A l'acta hi hauran de constar de
forma clara i detallada els criteris de va-
loració i qualificació dels mèrits i capa-
citats, el desenvolupament dels sistemes
d'acreditació que es realitzin, els acords
adoptats i la motivació de la resolució del
concurs i, si s'escau, els vots particulars
dels seus membres. 

45.4 La custòdia de les actes de totes
les reunions, així com la de tota la infor-
mació que pugui generar-se en els con-
cursos serà competència de l'òrgan con-
vocant. 
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45.5 Per tal de facilitar concursos pos-
teriors i d'acord amb el principi d'econo-
mia administrativa, es crearà un arxiu
central a la Direcció General de la Funció
Pública en el qual podrà custodiar-se el
resultat dels sistemes d'acreditació de mè-
rits i capacitats emprats en els concursos i
que per la seva naturalesa no calgui repe-
tir en posteriors convocatòries. 

45.6 En tot cas, les juntes de mèrits i
capacitats i les comissions d'avaluació, i
si s'escau, els assessors que intervinguin
en el procés, en l'exercici de les seves
funcions, garantiran el dret a la intimitat i
el respecte i la consideració als aspirants i
vetllaran pel correcte tractament de la
informació recollida sobre cadascun
d'ells. 

CAPÍTOL VII 
De les convocatòries 

Article 46 
Finalitat de les convocatòries de concurs
de mèrits 

Les convocatòries de concurs de mèrits
i capacitats hauran de garantir la selecció
del candidat més adequat per exercir el
lloc convocat i que la provisió s'efectuï
amb criteris objectius, i en concret que
els mèrits i les capacitats dels candidats
siguin els adients per al desenvolupament
adequat de les funcions dels llocs de tre-
ball que són necessaris proveir. 

Article 47 
Bases específiques de les convocatòries 

47.1 Els processos de provisió de llocs
de treball del personal funcionari per
concurs de mèrits i capacitats es regiran
per les normes contingudes en les bases
específiques de les corresponents convo-
catòries, les quals s'han d'ajustar al que
disposin les lleis de funció pública de
l'Administració de la Generalitat, el pre-
sent Reglament, les bases generals, les
relacions de llocs de treball i la resta
d'actes i normes que els complementin. 

47.2 Per resolució de l'òrgan compe-
tent, en cada cas s'aproven les bases es-
pecífiques que han de regir les correspo-
nents convocatòries i que constituiran la
llei d'aquestes. Aquestes bases seran d'o-
bligat compliment per a l'Administració, i
especialment per a les juntes de mèrits i
capacitats, per a les comissions d'avalua-
ció i per als qui participin en els proces-
sos de provisió de llocs de treball. 

Article 48 
Bases generals de les convocatòries 

48.1 Als efectes de coordinar, homo-
geneïtzar i facilitar un nombre de candi-
dats adients, la Direcció General de la
Funció Pública podrà aprovar bases gene-
rals de convocatòries de concursos, tant
generals com específiques, que serviran
per a totes les places de naturalesa similar
que es vagin convocant de forma succes-
siva. 

48.2 Aquestes bases regularan els ele-
ments comuns de les corresponents con-
vocatòries i els requisits bàsics i genèrics
que amb caràcter general es poden exigir
als aspirants, i es podran completar en
cadascuna de les bases específiques de
convocatòries, per raó de les peculiaritats
de les places que s'hagin de proveir. 

48.3 En relació amb l'anterior, es podrà
constituir un òrgan de control i garantia
del mèrit i capacitat, que amb aquesta
finalitat tindrà facultats per examinar i
revisar els diferents expedients de trami-
tació de convocatòries de provisió de
llocs de treball i efectuar les propostes
que consideri necessàries als respectius
òrgans convocants o de millora de les
bases generals. 

Article 49 
Publicitat 

49.1 Les resolucions per les quals s'o-
brin les convocatòries i s'aprovin les res-
pectives bases específiques s'hauran de
publicar en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya. 

49.2 No obstant això, les convocatòries
o un extracte d'aquestes es podran publi-
car també en d'altres diaris oficials o
mitjans de difusió públics o privats, per
tal de garantir i facilitar la seva adequada
difusió i coneixement o per tal d' afavorir
la concurrència d'un nombre suficient
d'aspirants, la quantitat i qualitat dels
quals tendeixi a garantir l'adequada pro-
visió dels llocs convocats. 

49.3 Únicament la publicació en el Di-
ari Oficial de la Generalitat de Catalunya
determinarà l'inici del còmput dels termi-
nis previstos en aquest Reglament. 

Article 50 
Modificació de les convocatòries i les
seves bases 

Les convocatòries i les seves bases es-
pecífiques, un cop publicades, solament
es podran modificar amb subjecció es-
tricta als preceptes de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, i de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d'organització, procediment i

règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat. 

Article 51 
Contingut mínim de les convocatòries 

Les convocatòries i les seves bases es-
pecífiques han de contenir, com a mínim,
les dades i circumstàncies següents: 

a. Nombre, denominació, nivell, com-
plement específic quan n'hi hagi, i la lo-
calització dels llocs objecte de convoca-
tòria. 

b. Contingut funcional i característi-
ques dels llocs a proveir amb inclusió,
segons els casos, de l'enumeració de ca-
ràcter genèric de les finalitats, funcions
essencials i tasques bàsiques dels llocs
convocats o de la descripció individualit-
zada de cada lloc de treball.

c. Els requisits necessaris per poder
participar en la convocatòria, de confor-
mitat amb el que estableixen la normativa
i les relacions de llocs de treball. 

d. Els mèrits i capacitats a valorar i, si
s'escau, els coneixements concrets, l'ex-
periència específica i les habilitats que es
requereixen per a l'adequada ocupació del
lloc de treball, així com els criteris d'a-
cord amb els quals es valoraran aquests. 

e. Sistema de qualificació total, el ba-
rem de valoració aplicable en cadascuna
de les convocatòries i, si s'escau, valora-
ció mínima global que s'estableixi per a
l'adjudicació de les vacants convocades.
En el cas dels concursos específics, quan
les fases siguin selectives, es fixarà una
valoració mínima per superar aquestes
fases o el nombre màxim d'aspirants que
podran passar d'una fase a una altra. 

f. La composició de la junta de mèrits i
capacitats i les comissions d'avaluació i el
nomenament dels seus membres, titulars i
suplents. 

g. Centre o dependència al qual s'han
d'adreçar les sol·licituds de participació i
el termini màxim de presentació d'a-
questes. 

h. La previsió, quan sigui pertinent, de
la realització de memòries, entrevistes o
tests professionals o altres sistemes d'a-
creditació dels mèrits i capacitats.

i. Indicació, si s'escau, dels funcionaris
d'altres administracions públiques que
puguin participar en la convocatòria, d'a-
cord amb el que disposa la Llei 9/1994,
de reforma de la funció pública de la Ge-
neralitat de Catalunya, i la respectiva re-
lació de llocs de treball.

j. Procediment a seguir. 
k. Sistema d'impugnacions. 
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Article 52 
Funcions generals dels llocs 

En qualsevol cas, malgrat que en les
convocatòries es reflecteixi el que esta-
bleix l'apartat b) de l'article anterior,
s'entendrà que els llocs convocats tenen
assignades les funcions generals pròpies
del cos, escala, categoria o especialitat a
la qual pertanyin els funcionaris. 

Article 53 
Curs de formació com a requisit de par-
ticipació 

Les bases de la convocatòria, quan així
s'estableixi en les relacions de llocs de
treball, podran establir com a requisit per
poder-hi participar haver superat un curs
de formació específic sobre el desenvo-
lupament de funcions pròpies dels llocs
convocats; o sobre l'adquisició de conei-
xements de determinades tecnologies que
s'hi hagin d'aplicar, o sobre altres matèri-
es o habilitats que es considerin necessà-
ries per a l'ocupació i el desenvolupament
de les funcions del lloc o llocs objecte de
convocatòria. 

Article 54 
Nivell de coneixement de català 

54.1 Les bases de la convocatòria, en
els casos en què la possessió d'un deter-
minat nivell de coneixement de català
constitueixi un requisit de participació i
els aspirants no el puguin acreditar do-
cumentalment, podran facultar a les jun-
tes de mèrits i capacitats i a les comissi-
ons d'avaluació per utilitzar els mitjans
d'acreditació que es considerin adequats
per tal d'avaluar que els participants pos-
seeixin el nivell de coneixements neces-
sari per ocupar la plaça convocada. 

54.2 Amb aquesta finalitat la junta de
mèrits i capacitats i les comissions d'a-
valuació podran sol·licitar també l'asses-
sorament d'un expert en matèria lingüísti-
ca, per tal d'avaluar que els aspirants te-
nen els coneixements de català necessaris
exigits a la convocatòria per al desenvo-
lupament de les funcions del lloc o llocs
convocats. 

Article 55 
Competència per convocar i resoldre els
concursos generals 

Correspon al Departament de la Presi-
dència, mitjançant la Direcció General de
la Funció Pública i a proposta dels de-
partaments interessats, efectuar la convo-
catòria i la resolució dels concursos gene-
rals de provisió dels llocs de treball per a
funcionaris, sens perjudici del que dispo-

sa la disposició addicional primera d'a-
quest Reglament. 

Article 56 
Competència per convocar i resoldre els
concursos específics

La convocatòria dels concursos especí-
fics i la resolució d'aquests serà compe-
tència del titular del departament on esti-
gui adscrit el lloc o plaça a proveir. 

Article 57 
Recursos contra les convocatòries

Les convocatòries, les bases i els actes
que se'n derivin podran ser impugnats en
els supòsits i formes previstos en la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i en
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'or-
ganització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Ca-
talunya. 

CAPÍTOL VIII 
Del procediment i requisits per partici-
par en les convocatòries 

Article 58 
Sol·licitud de participació i termini de
presentació 

Les sol·licituds per participar en les
convocatòries de concurs es formalitzarà
en el document normalitzat que s'aprovi
amb caràcter general o en la mateixa
convocatòria i s'hauran de presentar en el
termini de quinze dies hàbils a partir de
l'endemà de la publicació de la convoca-
tòria respectiva en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. 

Article 59 
Ordre de preferències 

59.1 Les sol·licituds de participació
hauran de contenir, en el cas de convo-
car-se diversos llocs de treball, l'ordre de
preferència entre aquests si el peticionari
en sol·licita més d'un. 

59.2 En defecte d'opció de l'interessat,
les bases de les convocatòries podran
predeterminar l'ordre de les places
sol·licitades segons criteris objectius, en
funció del tipus de concurs, la naturalesa
i les característiques de les places convo-
cades o establir la forma de procedir per
fixar l'ordre de preferència abans indicat. 

Article 60 
Renúncies a les sol·licituds de participa-
ció 

Les sol·licituds per participar tindran
caràcter vinculant per al peticionari i so-
lament s'admetran renúncies quan es pre-
sentin dins els 10 dies següents a la fina-
lització del termini de presentació d'ins-
tàncies, llevat que les juntes de mèrits i
capacitats i les comissions d'avaluació
decideixin acceptar les renúncies, una
vegada transcorregut l'esmentat termini,
per causes degudament justificades. 

Article 61 
Participació en les convocatòries 

61.1 Poden prendre part en les convo-
catòries de concurs tots els funcionaris
que, en la data que finalitzi el termini de
presentació de sol·licituds, compleixin els
requisits i condicions establerts en aquest
Reglament i en les bases reguladores de
la convocatòria. 

61.2 També podran participar en les
convocatòries tots els funcionaris, no in-
tegrats, que prestin serveis en l'Adminis-
tració la Generalitat que pertanyin a cos-
sos o escales del grup de titulació en què
estigui classificat el lloc objecte de con-
vocatòria, sempre que compleixin els re-
quisits i condicions exigits en les relaci-
ons de llocs de treball. Així mateix, tam-
bé podran participar-hi aquells funciona-
ris que pertanyin a cossos, escales o pla-
ces del grup de titulació en què està clas-
sificat el lloc convocat per accedir als
quals no es va exigir la titulació asse-
nyalada a l'article 20 de la Llei 17/1985,
de 23 de juliol, modificada per la Llei
9/1994, de 29 de juny, sempre que la ti-
tulació no sigui un requisit indispensable
d'acord amb la relació de llocs de treball. 

61.3 La mobilitat dels funcionaris entre
totes les administracions públiques reque-
rirà el desplegament de l'homologació
prèvia de condicions per poder participar
en les convocatòries de provisió de llocs
de treball de l'Administració de la Gene-
ralitat, d'acord amb el que es determini en
la relació de llocs de treball. 

Article 62 
Temps mínim com a requisit per partici-
par en les convocatòries 

Per poder participar en les convocatò-
ries de concursos de provisió, els funcio-
naris hauran de romandre en el lloc de
treball amb destinació definitiva des del
qual es concursa un mínim de dos anys,
llevat dels casos següents: 

a. Que hagin estat remoguts o cessats
dels seus llocs de treball sense obtenir
altra destinació definitiva, d'acord amb el
que estableix la normativa vigent.
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b. Que el seu lloc de treball hagi estat
objecte de supressió, per reestructuració
administrativa, o mesura de racionalitza-
ció de l'organització o plans d'ocupació.

c. Que siguin funcionaris que estiguin
en adscripció provisional o en situació
administrativa que comporti obligació de
participar en els concursos de trasllats. 

d. Quan així es disposi a la convocatò-
ria corresponent com a conseqüència de
l'aplicació d'alguna mesura o instrument
de racionalització de l'organització o de
plans d'ocupació. 

e. Quan s'ocupi una plaça de lliure de-
signació i es participi en una convocatò-
ria de concurs. 

f. Quan es tracti de proveir llocs del
mateix departament. 

g. Quan es tracti de proveir llocs de
comandament o singulars, cas en el qual
el temps mínim de permanència amb
destinació definitiva en llocs del mateix
nivell serà d'un any. 

Article 63 
Casos especials 

63.1 Als funcionaris que accedeixin a
un altre cos o escala mitjançant torn de
promoció interna o per integració i optin
per romandre en el mateix lloc de treball
que ocupaven amb anterioritat a la pro-
moció o integració perquè reuneixen els
requisits establerts en la relació de llocs
de treball, se'ls computarà el temps de
serveis prestats en l'esmentat lloc a efec-
tes del còmput dels dos anys establerts a
l'apartat anterior. 

63.2 Així mateix, quan per redistribu-
ció d'efectius els funcionaris siguin desti-
nats amb caràcter definitiu a d'altres llocs
de treball, el còmput dels dos anys regu-
lats a l'esmentat article anterior s'iniciarà
des de la data en la qual aquests funcio-
naris van obtenir la destinació definitiva
dels llocs que ocupaven en el moment de
la redistribució. 

Article 64 Exclusions de la participació 

En cap cas podran prendre part en els
concursos de provisió els funcionaris que
es trobin en algunes de les situacions se-
güents: 

a. Els suspesos, mentre duri la situació
de suspensió de funcions.

b. Els traslladats de llocs de treball i els
destituïts de càrrecs de comandament
com a conseqüència d'expedient discipli-
nari, mentre durin els efectes de la san-
ció, sens perjudici que els destituïts de
càrrecs de comandament puguin prendre

part en els concursos de llocs base o sin-
gulars.

c. Els que trobant-se en una situació di-
ferent a la de servei actiu no hagin romàs
en la corresponent situació el temps mí-
nim exigit per a reingressar. 

Article 65 
Limitacions de participació 

Amb caràcter general, en els concursos
de provisió no hi haurà limitacions de
participació per raó del departament
d'adscripció del funcionari que vulgui
participar-hi, llevat d'aquells concursos
en els quals, per aplicació d'alguna mesu-
ra o instrument de racionalització de l'or-
ganització i de personal o d'un pla d'ocu-
pació, es limiti l'àmbit de participació a
funcionaris pertanyents a departaments,
àrees o sectors d'activitat determinats, tal
com es regula als articles 126 i 127 d'a-
quest Reglament. 

Article 66 
Participació condicionada 

66.1 En el cas que dos funcionaris,
cònjuges o familiars fins al primer grau
per consanguinitat o afinitat, participin en
la mateixa convocatòria i reuneixin els
requeriments exigits en aquesta, podran
condicionar les seves peticions per raons
de convivència familiar entre ells per tal
que ambdós obtinguin destinació en la
mateixa localitat; en cas contrari s'enten-
dran desistides les peticions efectuades
per tots dos, llevat de manifestació ex-
pressa dels interessats. 

66.2 Els funcionaris que s'acullin a a-
questa petició condicional hauran d'indi-
car-ho en la seva sol·licitud i adjuntar-hi
una fotocòpia de la petició de l'altre fun-
cionari. 

Article 67 
Llista d'admesos i exclosos 

67.1 La junta de mèrits i capacitats o la
comissió d'avaluació, segons es tracti de
concurs específic o general, comprovarà
que els aspirants reuneixen els requisits
indispensables exigits per les bases i ela-
borarà la llista d'admesos i exclosos, amb
indicació dels motius d'exclusió corres-
ponents. 

67.2 Aquesta llista es farà pública de
manera immediata una vegada transcor-
regut el termini de presentació de
sol·licituds en el lloc especificat a les ba-
ses de les convocatòries. 

Article 68 

Llista d'aspirants en els concursos espe-
cífics 

Sens perjudici del que s'estableix en
l'article anterior, en els supòsits dels con-
cursos específics en els quals per passar a
una altra fase s'exigeixi una qualificació
mínima o un nombre màxim d'aspirants,
la junta de mèrits i capacitats correspo-
nent elaborarà una llista dels aspirants
que participen en cada fase i, si s'escau,
dels motius d'exclusió, que serà feta pú-
blica d'acord amb el que disposin les ba-
ses de la respectiva convocatòria 

CAPÍTOL IX 
De la finalització del procediment del
concurs 

Article 69 
Proposta de resolució 

Realitzada la valoració dels mèrits i
capacitats, i si s'escau dels sistemes d'a-
creditació d'acord amb el que s'estableixi
a les bases de la respectiva convocatòria,
la junta de mèrits i capacitats o la comis-
sió d'avaluació corresponent efectuarà la
proposta de resolució del concurs. 

Article 70 
Terminis per resoldre 

70.1 Les convocatòries dels concursos
s'han de resoldre en el termini d'un mes a
partir de l'endemà de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds. 

70.2 No obstant l'anterior, en casos de-
gudament justificats l'òrgan convocant
podrà prorrogar aquest termini com a
màxim per un altre mes. 

Article 71 
Proposta provisional de resolució 

71.1 No obstant el que s'estableix a
l'article anterior, les bases de les corres-
ponents convocatòries podran preveure la
publicació de la proposta provisional de
resolució del concurs en el tauler d'anun-
cis del departament convocant. 

71.2 Els interessats, a la vista de l'es-
mentada proposta, podran formular ob-
servacions o reclamacions en el termini
de deu dies hàbils a comptar de l'endemà
de la data d'exposició pública. 

71.3 Així mateix, en l'esmentat termini
es podrà procedir a la correcció de possi-
bles errors materials o de fet detectats. 

Article 72 
Motivació de la resolució del concurs 

72.1 La resolució del concurs s'haurà
de motivar degudament en compliment
de les normes legals i reglamentàries i
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d'acord amb el que s'estableixi en les ba-
ses de les respectives convocatòries. 

72.2 Les resolucions definitives de les
convocatòries s'hauran de fer públiques
en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. 

Article 73 
Renúncia a les destinacions adjudicades 

73.1 Amb caràcter general, la destina-
ció adjudicada mitjançant convocatòria
pública és irrenunciable. 

73.2 No obstant l'anterior, es podrà re-
nunciar a la destinació adjudicada quan
se n'hagi obtingut una altra mitjançant
convocatòria pública realitzada en el
mateix període de temps, per incapacitat
sobrevinguda, per passar a una situació
diferent a la d'actiu, o per altres causes
excepcionals degudament justificades i
apreciades per l'òrgan convocant. 

73.3 La destinació adjudicada es con-
siderarà que té caràcter voluntari i no do-
narà dret a l'abonament d'indemnitzaci-
ons per cap concepte, sens perjudici de
les excepcions previstes en el règim d'in-
demnitzacions per raó de serveis. 

Article 74 
Efectes de les renúncies 

En els casos de renúncia previstos a
l'article anterior, l'òrgan convocant podrà
tornar a convocar la plaça en qüestió. No
obstant això, les bases de les convocatò-
ries podran preveure que la junta de mè-
rits i capacitats i les comissions d'avalua-
ció facin proposta d'un nou candidat per
ocupar la plaça ofertada, sempre que con-
siderin que l'aspirant següent per ordre de
qualificació reuneixi els requisits i, si
s'escau, la puntuació mínima exigits en
les mateixes bases. 

Article 75 
Termini de presa de possessió 

75.1 El termini per a la presa de pos-
sessió en la nova destinació serà de dos
dies hàbils si no implica canvi de localitat
de residència del funcionari, o de 15 dies
si comporta canvi de localitat de residèn-
cia, el qual s'haurà d'acreditar documen-
talment. Excepcionalment l'esmentat ter-
mini de 15 dies podrà ésser prorrogat, per
resolució del secretari general del De-
partament on hagi d'anar destinat el fun-
cionari, com a màxim per 15 dies més,
quan concorrin circumstàncies deguda-
ment motivades. 

75.2 Aquest termini es computarà a
partir del dia següent al del cessament, el
qual s'haurà d'efectuar dins els tres dies

hàbils següents al de la publicació de la
resolució del concurs en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Quan
l'esmentada resolució comporti el rein-
grés al servei actiu, el termini de presa de
possessió s'haurà de comptar des de la
data de publicació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya. 

75.3 El termini de la presa de possessió
es considerarà a tots els efectes com de
servei actiu, llevat dels casos de reingrés
al servei actiu des d'una situació admi-
nistrativa que no comporti reserva del
lloc de treball i destinació. 

Article 76 
Pròrroga del termini de cessament 

76.1 Mitjançant resolució del secretari
general corresponent, quan la destinació
obtinguda sigui en el mateix departament
o per acord dels secretaris generals dels
departaments d'origen i de nova destina-
ció, es podrà prorrogar el termini del ces-
sament fins a un màxim de 3 mesos,
sempre que aquesta pròrroga sigui indis-
pensable i motivada per les necessitats
del serveis. 

76.2 No obstant l'anterior, prèvia auto-
rització de la Direcció General de la Fun-
ció Pública i del Departament d'Econo-
mia i Finances, les bases de les convoca-
tòries podran establir terminis de presa de
possessió i de cessament diferents dels
regulats a l'article anterior per a aquells
supòsits en què per garantir la bona mar-
xa dels serveis i per raó de les especifici-
tats de la plaça convocada, es requereixi
la coincidència entre la persona que cessa
i el nou ocupant. 

Article 77 
Localitat 

Als efectes d'aquest Reglament els
termes de localitat i de municipi són si-
nònims. No obstant això, també es consi-
deren la mateixa localitat els municipis
els nuclis urbans dels quals estiguin units
sense solució de continuïtat per raons ur-
banístiques o similars i que disposin de
serveis de transports urbans col·lectius
comuns. 

Article 78 
Incompatibilitats 

78.1 En el moment de la presa de pos-
sessió o amb caràcter previ a aquesta,
l'interessat ha d'acreditar que té recone-
guda la compatibilitat respecte al nou lloc
de treball a proveir o manifestar fefaent-
ment que no està inclòs en cap dels mo-

tius d'incompatibilitat previstos en la
normativa d'incompatibilitats. 

78.2 Això no obstant, si el nou lloc pot
ser declarat compatible dins dels deu dies
a comptar des del començament del ter-
mini de presa de possessió, s'ha de
sol·licitar l'autorització de compatibilitat.
Aquest termini s'entén prorrogat fins que
es resolgui la sol·licitud de compatibili-
tats. 

Article 79 
Diligències de cessament i presa de pos-
sessió 

Les diligències de cessament i presa de
possessió dels funcionaris que accedeixin
a un lloc de treball s'hauran de comunicar
al Registre General de Personal dins dels
tres dies hàbils següents a la seva forma-
lització mitjançant els sistemes informà-
tics establerts per la Direcció General de
la Funció Pública 

CAPÍTOL X 
De les discapacitats 

Article 80 
Provisió en igualtat de condicions 

Els funcionaris amb discapacitats po-
dran participar i seran admesos en qual-
sevol sistema de provisió dels previstos
en aquest Reglament, en igualtat de con-
dicions que la resta de participants, sem-
pre que puguin desenvolupar les funcions
del lloc de treball. 

Article 81 
Principi de no-discriminació 

Les convocatòries de provisió de llocs
de treball no podran establir exclusions
dels aspirants motivades en limitacions
psíquiques o físiques o sensorials sempre
que, d'acord amb l'informe emès per l'òr-
gan competent avaluat per la correspo-
nent comissió d'avaluació o junta de mè-
rits i capacitats, es puguin desenvolupar
de forma suficient i autònoma les funci-
ons i tasques assignades als llocs de tre-
ball a proveir. 

Article 82 
Adaptació dels sistemes d'acreditació de
mèrits i capacitats 

82.1 Els aspirants amb discapacitats
podran demanar en la sol·licitud de parti-
cipació en el concurs l'adaptació o ade-
quació de temps i mitjans materials per a
la realització dels corresponents sistemes
d'acreditació de mèrits i capacitats que
prevegin les bases de la convocatòria. 
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82.2 Les juntes de mèrits i capacitats o
les comissions d'avaluació decidiran so-
bre les peticions d'adaptacions que s'e-
fectuïn i tindran en consideració que no
comportin una despesa excessiva. Amb
aquesta finalitat podran demanar informe
sobre la sol·licitud d'adaptació als equips
de valoració multiprofessional de disca-
pacitats del Departament competent en
aquesta matèria. 

Article 83 
Adaptacions dels llocs de treball adjudi-
cats 

83.1 Els funcionaris amb discapacitats
podran demanar en la sol·licitud de parti-
cipació l'adaptació del lloc o llocs
sol·licitats sempre que aquesta no suposi
una modificació exorbitant en el context
de l'organització o sigui incompatible
amb el contingut del lloc i el servei pú-
blic a prestar. 

83.2 Les juntes de mèrits i capacitats o
les comissions d'avaluació podran reque-
rir a l'interessat, mitjançant entrevista
personal o altres mitjans adients, la in-
formació que considerin necessària per a
l'adaptació sol·licitada. Així mateix, tam-
bé es podrà demanar el corresponent
dictamen als equips multiprofessionals o
òrgans tècnics competents, en relació
amb la procedència de l'esmentada adap-
tació i de la compatibilitat amb el desen-
volupament de les funcions i tasques del
lloc concret. 

83.3 En les respectives convocatòries
es regularà el que s'estableix anteriorment
i les adaptacions del lloc de treball es re-
alitzaran, si s'escau, quan la plaça hagi
estat adjudicada. 

CAPÍTOL XI 
De la remoció dels llocs de treball obtin-
guts per concurs 

Article 84 
Causes de remoció dels funcionaris 

Els funcionaris que accedeixin a un
lloc de treball pel sistema de concurs po-
dran ser remoguts per alguna de les cau-
ses següents: 

a. Per alteració del contingut del lloc
de treball mitjançant la modificació de les
relacions de llocs de treball sempre que
canviïn els supòsits essencials que servi-
en de base a la convocatòria. 

b. Per rendiment insuficient del funci-
onari, sempre que no comporti inhibició.

c. Quan es manifesti una evident man-
ca de capacitat per a ocupar el lloc de

treball que impedeixi al funcionari com-
plir amb eficàcia les funcions assignades.

d. Per la supressió del lloc de treball
mitjançant la modificació de les relacions
de llocs de treball d'acord amb la norma-
tiva vigent. 

e. Per la imposició d'una sanció com a
conseqüència d'un expedient disciplinari. 

Article 85 
Expedient contradictori de remoció 

La remoció dels funcionaris nomenats
pel sistema de concurs motivada per les
causes previstes en els apartats a), b) i c)
de l'article anterior es realitzarà mitjan-
çant expedient administratiu contradictori
i de caràcter no disciplinari. 

Article 86 
Òrgan competent per proposar l'obertura
d'expedient de remoció 

86.1 El secretari general, director gene-
ral o assimilats del centre o dependència
on estigui prestant serveis el funcionari
amb caràcter definitiu efectuarà l'obertura
motivada de l'expedient de remoció. 

86.2 L'obertura de l'expedient de re-
moció es podrà fer per pròpia iniciativa
dels òrgans esmentats, a instància del cap
jeràrquic immediatament superior del
funcionari afectat, per moció raonada
dels superiors, companys o subordinats, o
per queixa motivada dels ciutadans. 

Article 87 
Contingut 

87.1 L'inici de l'expedient contindrà de
forma raonada les circumstàncies que
donen lloc a l'obertura de l'expedient
contradictori, amb els fets concrets en
què es fonamenta així com els motius i, si
s'escau, les proves o documents que justi-
fiquin la necessitat d'adoptar la mesura de
remoció. 

87.2 En cap cas l'inici de l'expedient es
podrà basar en fets subsumibles en con-
ductes constitutives de faltes disciplinàri-
es. 

Article 88 
Tramitació de l'expedient de remoció 

88.1 La tramitació de l'expedient con-
tradictori de remoció l'efectuarà el mateix
òrgan que en va proposar la iniciació. 

88.2 Malgrat això, quan s'estimi oportú
o la complexitat o transcendència dels
fets ho aconsellin, es podrà nomenar un
instructor per portar a terme la tramitació
de l'expedient contradictori i l'impuls de
tots els seus tràmits. 

88.3 En tot cas, l'instructor de la tra-
mitació de l'expedient haurà de pertànyer
a un cos o escala d'igual grup o superior
al del funcionari objecte de l'expedient, i
ocupar llocs del mateix nivell o superior. 

88.4 El nomenament d'instructor s'hau-
rà de notificar al funcionari designat i al
funcionari afectat per l'expedient. 

Article 89 
Procediment 

89.1 L'obertura de l'expedient serà no-
tificada a l'interessat per tal que, en el
termini màxim de deu dies hàbils des de
la recepció de la notificació, pugui for-
mular les al·legacions i aportar la docu-
mentació que estimi convenient o
sol·liciti la pràctica de proves que consi-
deri oportunes en defensa dels seus drets. 

89.2 En aquells supòsits que es consi-
deri necessària la pràctica de proves, es
disposarà d'un termini màxim de 15 dies. 

89.3 A la vista de les actuacions practi-
cades, l'òrgan responsable de la tramita-
ció de l'expedient formularà proposta de
remoció definitiva, amb expressió de les
causes en què es fonamenta la mesura de
remoció, la qual es posarà de manifest a
la Junta de personal o delegat de personal
corresponent i al cap superior jeràrquic
del funcionari per tal que, en el termini
de cinc dies hàbils des de la recepció de
la proposta de referència, ampliables a
deu a petició d'aquests, emetin el seu pa-
rer al respecte. Realitzats aquests tràmits,
es donarà vista de tot l'expedient al fun-
cionari afectat per un termini de cinc di-
es. 

89.4 Efectuats els tràmits anteriorment
esmentats, l'òrgan responsable de la tra-
mitació donarà trasllat de l'expedient
complet a l'òrgan competent per resoldre. 

Article 90 
Resolució de l'expedient 

90.1 El conseller respectiu per al cas de
càrrecs de comandament i assimilats, o el
secretari general del departament corres-
ponent resoldran motivadament el que
correspongui un cop rebuda la proposta i
la totalitat de l'expedient. 

90.2 Aquesta resolució serà notificada
a l'interessat en un termini màxim de deu
dies hàbils, posarà fi a la via administra-
tiva i implicarà, en el cas que es resolgui
la remoció del funcionari, el cessament
d'aquest en el seu lloc de treball. 

Article 91 
Efectes de l'expedient de remoció 



NORMATIVA DE FUNCIÓ PÚBLICA
DECRET 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997)

Pàg. 14 de 22

91.1 Els funcionaris remoguts d'un lloc
de treball per aquest procediment sense
obtenir-ne un altre amb destinació defi-
nitiva queden a disposició del secretari
general del departament corresponent, el
qual els atribuirà provisionalment un lloc
de treball o l'exercici de funcions corres-
ponents al seu cos o escala. 

91.2 Amb caràcter general, aquests
funcionaris tindran dret a percebre les
retribucions bàsiques i el complement de
destinació equivalent al grau personal
que tinguin consolidat i el complement
específic del lloc que passin a ocupar o,
si és superior, el corresponent al com-
plement específic mínim de dos nivells
per sota del grau personal consolidat,
amb exclusió dels factors de penositat,
perillositat, incompatibilitat i dedicació
superior a la normal. En el cas d'atribució
de funcions, el complement específic ha
de ser el corresponent al mínim de dos
nivells inferiors al grau personal consoli-
dat, exclosos els factors de penositat i
perillositat. El funcionari que no té grau
personal reconegut té dret a percebre el
complement específic corresponent al
mínim del seu cos o de la seva escala. 

91.3 Els complements personals a què
es refereix l'apartat anterior no es perce-
bran en els casos següents: 

a. Si en el nou lloc o llocs que s'assigna
al funcionari, provisional o definitiva-
ment, té un complement específic igual o
superior. 

b. Si el cessament és conseqüència d'un
expedient disciplinari. En aquest supòsit,
el funcionari ha de percebre les retribuci-
ons bàsiques i el complement de destina-
ció equivalents al grau personal que tin-
gui consolidat, sens perjudici del com-
plement específic del lloc que passi a o-
cupar. 

91.4 Sens perjudici del que disposa l'a-
partat 1 d'aquest article, els funcionaris
que cessen per alteració del contingut o
per la supressió de llurs llocs de treball
han de continuar percebent, mentre no
se'ls atribueixi un altre lloc de treball i
durant un termini màxim de tres mesos,
les retribucions complementàries corres-
ponents al lloc objecte de l'esmentada
alteració o supressió. 

Article 92 
Cessament per supressió del lloc de tre-
ball. 

El que s'estableix a l'article anterior
també serà d'aplicació en el cas que el
cessament del lloc de treball es produeixi

per la supressió d'aquest lloc, sens perju-
dici del que s'estableix a l'article 118 i
següents d'aquest Reglament en relació
amb la reassignació d'efectius. 

CAPÍTOL XII 
De la provisió de llocs de treball per lliu-
re designació 

Article 93 
Llocs que es proveeixen per lliure desig-
nació 

93.1 Els llocs de treball reservats a
funcionaris es proveiran pel sistema de
lliure designació en els casos que així es
determini en la relació de llocs de treball. 

93.2 Es proveiran per lliure designació
els llocs de subdirectors generals, els de-
legats territorials de cada departament, si
són funcionaris de carrera, els llocs quali-
ficats com de secretaris d'alts càrrecs i
aquells altres llocs que per raó del seu
caràcter directiu o d'especial responsabi-
litat, o que per la naturalesa de llurs fun-
cions així es determini en la relació de
llocs de treball. 

Article 94 
Competència i contingut de la convoca-
tòria 

94.1 El titular del departament on esti-
gui adscrita la plaça serà el competent per
efectuar la resolució que aprovi la convo-
catòria de lliure designació. 

94.2 L'esmentada convocatòria serà
pública i haurà d'incloure, d'acord amb la
relació de llocs de treball, la denomina-
ció, el nivell de destinació i el comple-
ment específic, la localització del lloc i
els requisits que s'exigeixin per al desen-
volupament de les tasques d'aquest. Tam-
bé s'haurà d'especificar la descripció i
contingut del lloc de referència. 

Article 95 
Sol·licituds de participació 

95.1 Les bases de les convocatòries in-
dicaran el centre o dependència al qual
s'han d'adreçar les instàncies per partici-
par-hi. 

95.2 El termini per a la presentació de
les sol·licituds per prendre part en la cor-
responent convocatòria serà de 15 dies
hàbils a partir de l'endemà de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya. 

Article 96 
Informe previ al nomenament 

96.1 El titular del centre directiu o de
l'organisme, ens o entitat on estigui ads-
crit el lloc convocat haurà d'emetre in-
forme previ al corresponent nomenament,
en relació al candidat que es consideri
més adient, tenint en compte criteris de
mèrit i capacitat discrecionalment apreci-
ats. Amb aquesta finalitat es podran uti-
litzar els mitjans d'acreditació que es con-
siderin necessaris. 

96.2 Així mateix, l'òrgan esmentat po-
drà proposar que es declari deserta la
provisió del lloc, malgrat l'existència de
candidats que reuneixin els requisits mí-
nims exigits, si cap d'ells és considerat
adient per al lloc. 

Article 97 
Resolució de la convocatòria 

97.1 L'òrgan convocant resoldrà la
convocatòria en el termini màxim d'un
mes a comptar des de la finalització de la
presentació de sol·licituds, llevat que s'a-
cordi motivadament la pròrroga de l'es-
mentat termini. 

97.2 Les resolucions de la convocatòria
seran motivades amb referència al com-
pliment dels requisits i especificacions
exigits en la convocatòria, al procediment
a seguir i a la competència per efectuar el
nomenament. 

Article 98 
Normes reguladores 

98.1 En aquest sistema de provisió de
llocs de treball seran d'aplicació, en allò
que sigui compatible, les regles sobre
publicitat, sol·licituds, requisits, condici-
ons de participació i de resolució esta-
blertes en aquest Reglament per al siste-
ma de concurs, amb excepció del temps
mínim de permanència en un lloc de tre-
ball per poder participar en la convocatò-
ria de lliure designació. 

98.2 Així mateix, els funcionaris no-
menats pel sistema de lliure designació es
regiran per les mateixes normes esta-
blertes en aquest Reglament en relació
amb el concurs, pel que fa als terminis de
cessament i presa de possessió i l'obliga-
ció de l'interessat de manifestar que no
està inclòs en cap dels motius d'incompa-
tibilitat continguts a la normativa d'in-
compatibilitats. 

Article 99 
Cessament 

99.1 Els funcionaris nomenats per a
llocs de treball pel procediment de lliure
designació podran ser cessats amb ca
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ràcter discrecional pel mateix òrgan que
els va nomenar. 

99.2 Els funcionaris que han cessat
discrecionalment de llocs de lliure desig-
nació, mentre no obtinguin un altre lloc
amb destinació definitiva, restaran a dis-
posició del secretari general del departa-
ment en què han estat cessats, el qual els
atribuirà amb caràcter provisional un al-
tre lloc de treball o l'exercici de funcions
adients al seu cos o a la seva escala. 

99.3 Les resolucions de cessament es
publicaran en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya. 

Article 100 
Efectes del cessament 

100.1 Els funcionaris cessats discreci-
onalment, d'acord amb el que s'estableix
a l'article anterior, tindran dret a percebre
les retribucions bàsiques pròpies del seu
grup de titulació, el complement de des-
tinació corresponent al grau personal
consolidat i el complement específic del
lloc que passin a ocupar. Quant al com-
plement específic, podran optar per per-
cebre un complement personal i variable
en substitució del complement específic
del lloc que passin a ocupar, equivalent al
70% del complement específic mínim
atribuït a llocs de treball del nivell cor-
responent al grau personal consolidat que
acreditin, o, en el cas que el complement
específic del lloc que passin a ocupar si-
gui  inferior, el complement específic
equivalent al mínim de dos nivells per
sota del grau personal consolidat, amb
exclusió dels factors de penositat, perillo-
sitat, incompatibilitat i dedicació superior
a la normal. 

100.2 En el cas d'atribució de funcions,
el complement específic ha de ser el cor-
responent al mínim de dos nivells inferi-
ors al grau personal consolidat, exclosos
els factors de penositat i perillositat. El
funcionari no tingui grau personal reco-
negut tindrà dret a percebre el comple-
ment específic corresponent al mínim del
seu cos o escala. 

100.3 Aquests complements personals
no es percebran si en el nou lloc o llocs
que s'assigna al funcionari, provisional-
ment o definitivament, té un complement
específic igual o superior, o si el seu ces-
sament és conseqüència d'un expedient
disciplinari. En aquest últim cas, de ces-
sament per expedient disciplinari, el fun-
cionari ha de percebre les retribucions
bàsiques i el complement de destinació
equivalents al grau personal que tingui

consolidat, sens perjudici del comple-
ment específic del lloc que passi a ocu-
par. 

100.4 El que s'estableix en els apartats
anteriors també serà d'aplicació en el cas
que el cessament del lloc de treball es
produeixi per la supressió d'aquest lloc,
sens perjudici del que s'estableix a l'arti-
cle 118 i següents d'aquest Reglament en
relació a la reassignació d'efectius. 

100.5 Sens perjudici del que estableix
l'article anterior, els funcionaris que ces-
sen per alteració del contingut o per la
supressió de llurs llocs de treball han de
continuar percebent, mentre no se'ls atri-
bueixi un altre lloc de treball i durant un
termini màxim de tres mesos, les retribu-
cions complementàries corresponents al
lloc objecte de l'esmentada alteració o
supressió. 

CAPÍTOL XIII 
De la comissió de servei i de l'encàrrec
de funcions 

Article 101 
Causes i condicions de la comissió de
serveis 

101.1 Els  secretaris  generals poden
atorgar comissions de serveis als funcio-
naris que en depenen, per raons d'urgèn-
cia i motivades en necessitats dels ser-
veis, per al desenvolupament de determi-
nades funcions, per a la cobertura de llocs
de treball vacants o que estan reservats a
altres funcionaris. 

101.2 Per poder ocupar un lloc en co-
missió de serveis, els funcionaris hauran
de reunir els requisits i les condicions
establerts a la relació de llocs de treball
per al desenvolupament de les funcions o
dels llocs que passin a ocupar. 

101.3 El funcionaris destinats en co-
missió de serveis percebran, amb caràcter
general, la totalitat de les seves retribuci-
ons amb càrrec als crèdits de les unitats
directives on vagin destinats i constin
pressupostats els llocs de treball o tinguin
dotacions per a l'exercici de les funcions
que s'hagin de realitzar efectivament, lle-
vat d'un acord motivat dels departaments
afectats. 

Article 102 
Comissió de serveis forçosa 

102.1 Es podran acordar comissions de
serveis de caràcter forçós si no hi ha fun-
cionaris en la unitat orgànica correspo-
nent, o si s'escau localitat, per desenvolu-
par les funcions del lloc de treball vacant,

o aquests no tenen els requeriments i les
condicions necessaris per al seu exercici. 

102.2 Els secretaris generals, a l'hora
d'acordar les comissions de serveis de
caràcter forçós tindran en compte, en
funció de les circumstàncies concurrents
en cada cas, els criteris següents: 

a. Funcionaris que, reunint els reque-
riments més adients per ocupar la vacant
o per desenvolupar-ne les funcions, pres-
tin serveis en el mateix departament in-
closos els organismes autònoms, ens o
entitats que en depenguin. 

b. Els que tinguin menors càrregues
familiars. 

c. Els de menor antiguitat. 
d. Els funcionaris destinats a la locali-

tat més propera o amb millors facilitats
de comunicació en relació amb el lloc
vacant. 

102.3 En el cas que la comissió de ser-
veis forçosa impliqui per al funcionari un
canvi de la localitat de destinació o de
residència i això li comporti unes despe-
ses addicionals, donarà dret a les indem-
nitzacions establertes per reglament. 

Article 103 
Comissió de serveis fora del departament 

103.1 Quan la comissió de serveis im-
pliqui canvi de departament per al funci-
onari, la seva autorització correspondrà al
departament d'origen a petició del depar-
tament de nova destinació. 

103.2 Així mateix, en el cas que la co-
missió de serveis impliqui prestar serveis
en una altra Administració, haurà d'auto-
ritzar-la l'òrgan del departament on esti-
gui destinat el funcionari, a petició d'a-
quella on hagi d'anar a prestar serveis. 

Article 104 
Temporalitat de la comissió de serveis 

104.1 Les comissions de serveis tin-
dran sempre caràcter temporal i restaran
sense efecte si és necessari per raó de
servei, o perquè es proveeixi el lloc pel
procediment ordinari o pel transcurs del
temps pel qual es va concedir, que serà
un màxim de dos anys. 

104.2 El lloc ocupat en comissió de
serveis que sigui necessari cobrir amb
caràcter definitiu s'haurà d'incloure en les
convocatòries de provisió de llocs de tre-
ball que es realitzin amb posterioritat a la
concessió de la comissió i pel sistema
que correspongui segons el que determi-
nen les relacions de llocs de treball. 

Article 105 
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Encàrrec de funcions 
105.1 El titular del departament al qual

estigui adscrit un càrrec de comandament
vacant, quan es produeixin necessitats
urgents, podrà cobrir-lo amb caràcter
provisional, mitjançant l'encàrrec de les
funcions d'aquest lloc a un funcionari que
s'adeqüi al perfil o a les característiques
de l'esmentat lloc de comandament i
compleixi els requisits exigits per exer-
cir-lo. 

105.2 D'acord amb l'anterior, els llocs
de comandament o assimilats vacants que
sigui urgent proveir, es podran cobrir
mitjançant l'esmentat encàrrec de funci-
ons en la forma que disposa l'article se-
güent, sempre que les relacions de llocs
de treball estableixin per als referits llocs
el sistema de concurs específic. 

105.3 Els encàrrecs de funcions dona-
ran dret, amb caràcter general, a percebre
les retribucions pròpies del lloc que s'en-
carrega. 

Article 106 
Provisió de llocs per encàrrec de  funcions 

106.1 El nomenament d'encàrrec de
funcions de llocs de comandament o as-
similats el farà directament l'òrgan a què
es refereix l'article anterior. Transco-
rregut el termini màxim de sis mesos a
comptar des de la data de la resolució per
la qual s'efectua l'esmentat encàrrec, es
realitzarà la corresponent convocatòria de
concurs, llevat que el lloc de treball esti-
gui reservat a un funcionari per algun
dels motius establerts a la normativa vi-
gent. 

106.2 L'esmentada convocatòria es re-
girà per les mateixes normes i procedi-
ment regulats en aquest Reglament per al
concurs específic. 

106.3 El nomenament en funcions res-
tarà automàticament sense efecte si, es-
gotat el termini esmentat en l'apartat ante-
rior, no s'ha procedit a la publicació de
l'esmentat concurs. En conseqüència, el
funcionari haurà de tornar al lloc d'origen
que té reservat, i no podrà continuar des-
envolupant les funcions del lloc de treball
que se li havien encarregat ni percebre les
retribucions d'aquest lloc de treball. 

106.4 No obstant el que s'estableix a l'-
apartat anterior, mentre es resol la convo-
catòria de concurs s'entendrà prorrogat el
termini màxim de sis mesos i vigent l'en-
càrrec de funcions del lloc de treball con-
vocat. 

106.5 D'acord amb el que s'estableix
als apartats anteriors, els llocs de treball
de comandament o assimilats es convoca-
ran mitjançant concurs per a la seva pro-
visió definitiva. 

La resolució del concurs a favor d'un
funcionari comportarà el cessament en la
destinació anterior. 

106.6 Transcorregut el període màxim
de sis mesos per a caps de negociat, sec-
ció o assimilats, i d'un any per a caps de
servei o assimilats, a comptar de la data
de resolució del concurs, el secretari ge-
neral del departament respectiu emetrà un
informe específic d'avaluació de caràcter
positiu, basat en criteris estrictament ob-
jectius sobre l'actuació i les tasques des-
envolupades pel funcionari seleccionat,
d'acord amb la proposta emesa pel cap de
la unitat directiva d'adscripció del lloc. 

106.7 La manca d'elaboració de l'in-
forme esmentat en el període regulat a
l'apartat anterior comportarà l'inici del
corresponent expedient de remoció del
funcionari que ocupava la plaça proveïda
d'acord amb el que s'estableix en aquest
article. La tramitació d'aquest expedient
haurà de fer-se en un termini de tres me-
sos, i mentre no es resolgui no podrà pro-
cedir-se a una nova provisió del lloc de
treball. 

Article 107 
Acumulació de tasques 

107.1 Amb la finalitat de facilitar l'a-
dequat funcionament dels serveis públics
i per tal de resoldre una necessitat con-
juntural i de caràcter prioritari o una situ-
ació d'urgència, l'encàrrec de funcions
pot consistir en una acumulació de les
tasques pròpies d'un lloc de comanda-
ment en un funcionari que ocupi un altre
càrrec de la mateixa categoria. 

107.2 En aquest cas, el funcionari al
qual es fa l'encàrrec de l'acumulació per-
cebrà per aquest motiu, a part de les re-
tribucions del seu lloc, el 50% del sou
base del grup de titulació respectiu i del
complement de destinació que corres-
pongui al nivell del lloc acumulat. 

107.3 En el termini de sis mesos la
plaça serà proveïda pels sistemes ordina-
ris, llevat que estigui reservada a un fun-
cionari en els casos previstos en la nor-
mativa. 

Article 108 
Drets dels funcionaris destinats en co-
missió de serveis i per encàrrec de fun-
cions 

Els funcionaris destinats en comissió
de serveis o en encàrrecs de funcions,
durant el temps de la seva vigència, tenen
dret a la reserva del lloc de treball que
ocupaven amb caràcter definitiu en el
moment d'autoritzar-se la comissió o
l'encàrrec de referència, llevat que hagi
obtingut pels procediments ordinaris un
nou lloc, cas en el qual se li reservaria
aquest nou lloc. 

Article 109 
Inscripció en el Registre general de per-
sonal 

Les comissions de serveis, els en-
càrrecs de funcions i l'acumulació de tas-
ques per tal que puguin produir els seus
efectes s'han d'inscriure en el Registre
general de personal mitjançant el siste-
mes informàtics que la Direcció General
de la Funció Pública determini. 

CAPÍTOL XIV 
De la redistribució d'efectius i dels tras-
llats interdepartamentals 

Article 110 
Criteris de la redistribució d'efectius 

110.1 Per a una millor optimització
dels recursos humans o per garantir l'ade-
quat funcionament del serveis, es podrà
adscriure un funcionari a un altre lloc de
treball vacant, diferent al que ocupa amb
destinació definitiva, sempre que com-
pleixi els requisits i les condicions neces-
sàries per desenvolupar el nou lloc i d'a-
cord amb el següent: 

a. Que el lloc que passi a ocupar el
funcionari per la redistribució sigui de la
mateixa naturalesa, nivell de complement
de destinació i específic que el que des-
envolupava amb destinació definitiva. 

b. Que ambdós llocs de treball tinguin
previst en les relacions de llocs de treball
el mateix sistema de provisió. 

c. Que la redistribució d'efectius no
impliqui, llevat de casos especialment
motivats, canvi de localitat de destinació.
En els casos que estigui motivat el canvi
de localitat de destinació es tindrà en
compte la màxima proximitat geogràfica. 

110.2 Les resolucions d'aquestes ads-
cripcions s'hauran de motivar especial-
ment en necessitats del servei o en raons
d'urgència. 

Article 111 
Òrgans competents per a la redistribució
d'efectius 
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Els òrgans competents per acordar la
redistribució d'efectius seran els següents: 

a. Els secretaris generals en l'àmbit
dels respectius departaments. També se-
ran els competents per acordar la distri-
bució d'efectius entre el departament i els
organismes autònoms i entitats que en
depenen. 

b. Els directors o assimilats dels orga-
nismes autònoms, ens o entitats de dret
públic en relació amb els funcionaris que
hi hagi destinats. 

c. El director general de la Funció Pú-
blica quan els canvis d'adscripció dels
funcionaris per redistribució d'efectius
siguin de caire interdepartamental i reu-
neixin els mateixos requeriments i condi-
cions que els establerts per aquest Re-
glament per a la redistribució d'efectius
departamental. 

Article 112 
Destinació del funcionaris redistribuïts 

112.1 Els funcionaris passaran a ocu-
par els llocs de nova adscripció amb des-
tinació definitiva. 

112.2 D'acord amb l'anterior, el còm-
put dels dos anys a què es refereix l'arti-
cle 62 d'aquest Reglament s'iniciarà des
de la data en què el funcionari va obtenir
la destinació definitiva del lloc des del
qual s'efectua la redistribució. 

Article 113 
Trasllat interdepartamental conseqüèn-
cia de sanció disciplinària 

113.1 El funcionari al qual se li imposi
una sanció disciplinària de trasllat inter-
departamental serà cessat del seu lloc de
treball, i mentre no es pugui fer efectiva
la sanció de trasllat perquè impliqui canvi
de departament d'adscripció, quedarà a
disposició del secretari general del de-
partament corresponent, el qual li atribui-
rà provisionalment un lloc de treball o, si
no hi ha lloc de treball vacant, l'exercici
de les funcions corresponents al seu cos o
escala. Amb caràcter general, aquests
funcionaris tindran dret a percebre les
retribucions bàsiques i el complement de
destinació equivalent al grau personal
que tinguin consolidat i el complement
específic del lloc que passin a ocupar. En
el cas d'atribució de funcions, el com-
plement específic serà el corresponent al
mínim assignat per grup de titulació de
pertinença, o pel cos o escala respectiu,
en les relacions de llocs de treball. 

113.2 Amb aquesta finalitat, el depar-
tament que ha instruït l'expedient sancio-

nador, previ acord amb el departament on
hagi d'anar destinat provisionalment el
funcionari sancionat, comunicarà la re-
solució de sanció de trasllat al director
general de la Funció Pública i al depar-
tament de nova adscripció del funcionari
sancionat per tal que resolgui el trasllat
de referència. 

113.3 El secretari general del departa-
ment receptor donarà al funcionari tras-
lladat destinació provisional en un lloc de
treball del departament o l'exercici de les
funcions corresponents al seu cos o es-
cala. 

113.4 En els casos previstos en els a-
partats anteriors no serà d'aplicació el que
es disposa en l'article anterior sobre còm-
put de terminis. 

CAPÍTOL XV 
De les mesures i instruments de raciona-
lització 

Article 114 
Disposicions generals 

114.1 El Govern, en execució de polí-
tiques específiques de personal, podrà
aplicar plans d'ocupació i mesures o ins-
truments de racionalització de l'organit-
zació i del personal tant funcionari com
laboral. 

114.2 Amb la finalitat d'aconseguir una
organització administrativa idònia per a
la prestació del servei públic amb els re-
cursos humans adequats i imprescindibles
i dins els límits pressupostaris correspo-
nents, les mesures i instruments de racio-
nalització o els plans d'ocupació podran
referir-se o incidir, entre d'altres, al di-
mensionament de plantilles i planificació
de necessitats, a la classificació de llocs
de treball, amb els efectes retributius
consegüents, a la selecció i provisió de
llocs de treball, a la promoció i ascens del
personal i a la formació. 

Article 115 
Diferents mesures i instruments 

115.1 Com a conseqüència del que
s'estableix a l'article anterior, el Govern
podrà establir, entre d'altres, totes o algu-
nes de les mesures següents: 

a. Realització de concursos de provisió
de llocs de treball limitats a personal
d'àmbits determinats. 

b. Suspensió d'incorporacions de per-
sonal extern a l'àmbit afectat, tant de les
derivades d'oferta d'ocupació com de
processos de mobilitat. 

c. Trasllats de dependències adminis-
tratives. 

d. Plans de formació i capacitació del
personal per facilitar la seva re-
col·locació. 

e. Prestació de serveis a temps parcial. 
f. Reassignació d'efectius. 
g. Establiment de convenis amb altres

administracions públiques per a la reas-
signació d'efectius. 

h. Dimensionament de plantilles, amb
els ajustos de les places que resultin d'a-
quest dimensionament. 

i.Mesures específiques de promoció
interna. 

115.2 En el marc d'una mesura o ins-
trument de racionalització o d'un pla d'o-
cupació, en el cas d'establir-se puntuació
mínima per adjudicar les vacants, les ba-
ses de la convocatòria d'un concurs de
provisió podran exceptuar-ne aquells
funcionaris que es trobin en determinades
situacions administratives o adscripcions
provisionals. Així mateix, els funcionaris
podran ser destinats amb caràcter volun-
tari a altres llocs de treball de caracterís-
tiques similars als que estiguessin ocu-
pant. 

Article 116 
Procediment 

116.1 L'Acord del Govern d'aprovació
de la mesura o instrument de racionalit-
zació o pla d'ocupació s'acompanyarà
d'un expedient justificatiu que inclourà
les causes objectives que en motivin l'a-
dopció i la finalitat a aconseguir, un in-
forme sobre els efectes econòmics, la
mesura o mesures concretes a aplicar,
així com l'àmbit organitzatiu, temporal i
de personal al qual li seria d'aplicació
l'acord de referència. 

116.2 Quan l'Acord del Govern s'a-
dopti a proposta d'algun departament,
l'esmentat expedient justificatiu contindrà
sempre el seu informe proposta deguda-
ment fonamentat. 

116.3 Els plans d'ocupació i les mesu-
res de racionalització s'elaboraran de con-
formitat amb el que estableixin les bases
del règim estatutari dels funcionaris pú-
blics i requeriran l'informe previ del De-
partament competent en matèria de fun-
ció pública i del Departament d'Econo-
mia i Finances. 

Article 117 
Tramitació específica 

En aquells casos en què les mesures o
instruments de racionalització o els plans
d'ocupació prevegin actuacions que afec
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tin només personal laboral, aquestes es
desenvoluparan de conformitat amb la
normativa específica de l'ordenament ju-
rídic laboral. 

Article 118 
La reassignació d'efectius 

118.1 Els funcionaris que ocupin els
llocs que han estat suprimits com a con-
seqüència d'alguna mesura o pla d'ocupa-
ció, podran ser destinats a altres llocs de
treball mitjançant el procés de reassigna-
ció d'efectius. 

118.2 Les reassignacions es realitzaran
aplicant criteris objectius relacionats amb
les capacitats, experiència, formació i
antiguitat, sempre en relació amb el nou
lloc que s'hagi d'ocupar i de conformitat
amb el que estableixi el corresponent A-
cord de Govern. 

118.3 L'adscripció de personal a llocs
de treball pel sistema de reassignació d'e-
fectius tindrà caràcter definitiu. 

118.4 Quan la reassignació d'efectius
comporti una adscripció que impliqui
canvi de residència per als funcionaris
afectats, aquests tindran dret a les indem-
nitzacions previstes en la normativa vi-
gent i sens perjudici d'altres ajuts que es
puguin establir en el corresponent Acord. 

Article 119 
Etapes de la reassignació d'efectius 

La reassignació d'efectius es podrà
produir en les tres etapes següents: 

a. Primera etapa: el secretari general
del departament on estigui destinat el
funcionari, el lloc del qual ha estat su-
primit, realitzarà en un termini màxim de
sis mesos a comptar des de la data de su-
pressió del lloc, la reassignació d'efectius
en l'àmbit del seu departament, organis-
mes, ens i entitats adscrites. El lloc de
treball de nova destinació haurà de ser de
característiques i funcions similars i d'i-
gual nivell retributiu que el suprimit. 

b. Segona etapa: els funcionaris que no
hagin obtingut en la fase anterior un lloc
en el departament on estaven destinats
podran ser reassignats per la Direcció
General de la Funció Pública, en un ter-
mini màxim de tres mesos, a un altre lloc
de l'Administració de la Generalitat en les
mateixes condicions esmentades en el
paràgraf anterior. En les dues etapes ante-
riors la reassignació tindrà caràcter obli-
gatori per a llocs de treball que estiguin
en la mateixa localitat i voluntari per a
llocs que radiquin en una altra. El funcio-
nari, en les dues etapes esmentades, con-

tinuarà percebent les retribucions del lloc
de treball suprimit i se li podran encarre-
gar tasques adequades al seu cos o escala. 

c. Tercera etapa: els funcionaris que no
hagin obtingut un lloc de treball en les
dues etapes anteriors seran adscrits al de-
partament competent en matèria de fun-
ció pública i declarats en la situació ad-
ministrativa d'expectativa de destinació.
En aquesta situació la Direcció General
de la Funció Pública els podrà reassignar
a qualsevol lloc de l'Administració de la
Generalitat que tingui característiques
similars a les dels llocs d'origen, i rein-
gressar d'aquesta manera al servei actiu.
La reassignació es realitzarà amb caràcter
obligatori quan el nou lloc de treball esti-
gui en algunes de les comarques compre-
ses en l'àmbit provincial del lloc d'origen,
i amb caràcter voluntari quan radiqui en
una altra de diferent. Als efectes abans
esmentats, s'entendran per llocs de ca-
racterístiques similars els que tinguin si-
milar forma de provisió i siguin d'igual
nivell retributiu amb relació al lloc que
ocupava el funcionari reassignat. 

Article 120 
Drets i obligacions dels funcionaris en
expectativa de destinació 

120.1 Els funcionaris en expectativa de
destinació com a conseqüència de no ha-
ver obtingut lloc de treball durant les du-
es primeres etapes de la reassignació d'e-
fectius percebran les retribucions bàsi-
ques, el complement de destinació del
grau personal que correspongui i el 50%
del complement específic del lloc que
desenvolupaven en passar a aquesta situ-
ació. 

120.2 Els funcionaris en expectativa de
destinació estan obligats a: 

a. Acceptar les destinacions que se'ls o-
fereixin en llocs de característiques si-
milars als que desenvolupaven en passar
a la situació d'expectativa. 

b. Participar en els concursos adients a
llurs cossos, escales o categories per a la
provisió de llocs de treball situats en les
comarques compreses en l'àmbit provin-
cial on estaven destinats. 

c. Participar en els cursos de formació i
capacitació a què se'ls convoqui. 

120.3 Sens perjudici de l'anterior, la
situació d'expectativa de destinació s'e-
quipara a la situació de servei actiu. 

Article 121
Efectes de l'incompliment de les obliga-
cions 

121.1 Els funcionaris en expectativa de
destinació que incompleixin les obligaci-
ons establertes en l'article anterior passa-
ran a la situació d'excedència forçosa. 

121.2 En la situació d'expectativa de
destinació es pot estar com a màxim un
any a comptar des de la declaració d'a-
questa situació, transcorregut el qual el
funcionari passarà a la situació d'exce-
dència forçosa. 

Article 122 
Drets i obligacions dels funcionaris en
excedència forçosa 

122.1 Els funcionaris que, d'acord amb
el que es disposa als articles anteriors,
passin a la situació d'excedència forçosa
tindran dret a percebre les retribucions
bàsiques i, si escau, l'ajut familiar. El
temps que romanguin en aquesta situació
serà computable als efectes de drets pas-
sius i triennis. 

122.2 En aquesta situació, els funcio-
naris estan obligats a participar en els
concursos convocats per al seu cos, es-
cala o categoria, sempre que aquests els
siguin comunicats. 

122.3 També estan obligats a acceptar
les destinacions que se'ls assignin i a par-
ticipar en els cursos de capacitació que
se'ls ofereixin, en els termes previstos als
articles anteriors. 

Article 123 
L'excedència voluntària incentivada 

123.1 Els funcionaris que es trobin en
la situació d'expectativa de destinació o
en excedència forçosa com a conseqüèn-
cia de l'aplicació d'una mesura o instru-
ment de racionalització o un pla d'ocupa-
ció tindran dret a passar, si ho sol·liciten,
a la situació d'excedència voluntària in-
centivada. 

123.2 Així mateix, els funcionaris que
es trobin en alguna de les dues primeres
etapes d'un procés de reassignació d'e-
fectius podran ser declarats a instància
seva en l'esmentada situació d'excedència
voluntària incentivada. 

123.3 Els incentius, l'àmbit d'aplicació,
els requisits i les condicions que cal
complir per passar a aquest tipus d'exce-
dència els determinarà el Govern. 

CAPÍTOL XVI 
Dels canvis d'adscripció de llocs de tre-
ball 

Article 124 
Causes dels canvis d'adscripció de llocs
de treball 



NORMATIVA DE FUNCIÓ PÚBLICA
DECRET 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997)

Pàg. 19 de 22

124.1 Es podrà disposar, quan les ne-
cessitats dels serveis i organitzatives ho
aconsellin, el canvi d'adscripció de llocs
de treball i dels funcionaris titulars d'a-
quests a altres unitats directives o centres
del mateix departament, organisme, ens o
entitat de dret públic. 

124.2 Aquestes noves adscripcions
dels llocs implicaran les dels titulars res-
pectius i no podran fer-se sense un previ
canvi en la relació de llocs de treball cor-
responent. 

124.3 El canvi d'adscripció de llocs de
treball tindrà com a finalitat la millora del
funcionament de les unitats directives
afectades i garantir el correcte funciona-
ment dels serveis, la qual cosa pot ser
conseqüència de l'aplicació d'alguna me-
sura o instrument de racionalització o
d'un pla d'ocupació. 

Article 125 
Canvi de lloc interdepartamental 

Els canvis d'adscripció que suposin
canvi de departament hauran de ser auto-
ritzats per la Direcció General de Funció
Pública i es compliran els mateixos re-
queriments i condicions que en els canvis
d'adscripció de llocs de treball dins del
mateix departament. 

CAPÍTOL XVII 
De la provisió de llocs restringida a u-
nitats determinades 

Article 126 
Concursos de provisió restringits 

En el marc d'una mesura o instrument
de racionalització de l'organització i del
personal, es podran convocar concursos
de provisió restringits per a funcionaris
procedents d'unitats o organismes identi-
ficats prèviament amb possibilitats d'op-
timitzar les seves dotacions de personal
per tal de cobrir llocs vacants en unitats o
organismes que disposen d'un nombre de
funcionaris insuficient per prestar els ser-
veis públics que tenen encarregats. 

Article 127 
Amortització de llocs de treball 

L'obtenció d'una nova destinació per
part dels funcionaris que participin en els
concursos esmentats en l'article anterior
comportarà la supressió dels llocs d'ori-
gen o d'altres similars, d'acord amb que
s'estableixi en el corresponent Acord de
Govern. 

CAPÍTOL XVIII 

De les adscripcions provisionals 

Article 128 
Normes generals 

Els llocs de treball es podran proveir
mitjançant l'adscripció provisional d'a-
cord amb el que s'estableix en la norma-
tiva vigent i en tots aquells casos previs-
tos en aquest Reglament. 

Article 129 
Convocatòria dels llocs adscrits provisi-
onalment 

129.1 Els llocs que s'ocupin amb ca-
ràcter provisional, llevat que estiguin
subjectes a amortització, comissió de ser-
veis i encàrrec de funcions, s'hauran de
convocar per a la seva provisió definitiva
en el termini màxim d'un any, i els funci-
onaris que els ocupen provisionalment
restaran obligats a participar en la res-
pectiva convocatòria, sens perjudici de
poder participar en convocatòries de pro-
visió d'altres llocs de treball. 

129.2 En cas que aquests funcionaris
no obtinguessin destinació definitiva,
restaran en la situació que correspongui
d'acord amb el que es disposa en aquest
Reglament o resta de la normativa vigent. 

CAPÍTOL XIX 
De la permuta de llocs de treball 

Article 130 
Requisits de la permuta de llocs de tre-
ball 

A sol·licitud dels interessats, per raons
degudament justificades es podran auto-
ritzar permutes de llocs de treball entre
funcionaris que estiguin en actiu, sempre
que reuneixin els requisits següents: 

a. Que es tracti de funcionaris que ocu-
pin els llocs a permutar amb destinació
definitiva i que hagin transcorregut com a
mínim dos anys des de l'obtenció d'a-
questa destinació definitiva. 

b. Que els llocs tinguin igual categoria,
nivell de complement de destinació i es-
pecífics, si bé aquest darrer es podrà mo-
dular en atenció a la jornada, que es pu-
guin exercir indistintament pels funciona-
ris que permuten i que tinguin el mateix
sistema de provisió. 

c. Que a ambdós funcionaris els man-
quin més de tres anys per a la seva jubi-
lació. 

d. En tot cas, els interessats han de
complir els requisits establerts en la rela-
ció de llocs de treball per exercir els llocs
objecte de permuta. 

e. Que hi hagi informe favorable per
part dels titulars dels centres directius,
unitats o organismes als quals estiguin
adscrits els corresponents llocs de treball,
sobre la idoneïtat dels funcionaris a per-
mutar. 

A aquests efectes es podran utilitzar
qualsevol dels mitjans d'acreditació dels
mèrits i capacitats previstos en aquest
Reglament per al concurs. 

Article 131 
Autorització de les permutes de llocs de
treball 

131.1 Quan es tracti de permutes de
llocs de treball del mateix departament,
organismes, entitats o ens que en depe-
nen, l'autorització d'aquesta correspondrà
al secretari general respectiu. 

131.2 En cas de permuta de llocs de
treball entre diferents departaments l'au-
torització d'aquesta correspondrà a la Di-
recció General de la Funció Pública,
sempre que es donin els requisits previs-
tos a l'article anterior i hi hagi un informe
favorable d'ambdós departaments. 

131.3 Els funcionaris que obtinguin la
nova destinació mitjançant la permuta
dels seus llocs de treball restaran obligats
a romandre un mínim de dos anys en el
nou lloc. Tot això sens perjudici de la
possible aplicació de les excepcions re-
gulades a l'article 62 d'aquest Reglament. 

CAPÍTOL XX 
Del reingrés al servei actiu 

Article 132 
Supòsits de reingrés al servei actiu 

El reingrés al servei actiu dels funcio-
naris que no tinguin reserva de plaça i
destinació es pot efectuar, en ocasió de
vacant dotada pressupostàriament, per
algun dels sistemes següents: 

a. Participant en convocatòries de pro-
visió de llocs de treball mitjançant con-
curs o lliure designació, sempre que
compleixin els requisits i condicions de la
convocatòria i obtinguin destinació d'a-
cord amb els mèrits i capacitats que s'hi
estableixin. El termini per a la presa de
possessió del funcionari reingressat per
aquest sistema serà de dos dies hàbils a
comptar des de la publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de
la resolució de la convocatòria correspo-
nent, sense dret a percebre retribucions
durant aquest termini. 

b. Per l'adscripció a una destinació
provisional en un lloc de treball que esti
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gui vacant i dotat pressupostàriament, i
sempre que el funcionari tingui els requi-
sits i les condicions necessàries per a o-
cupar-lo. 

Article 133
Preferència per reingressar 

133.1 Els funcionaris procedents de la
situació d'excedència forçosa tindran pre-
ferència per reingressar en adscripció
provisional en un lloc de treball. 

133.2 Els excedents forçosos hauran de
reingressar provisionalment quan es pro-
dueixi una vacant amb dotació pressu-
postària i sempre que compleixin els re-
quisits i les condicions necessàries per al
lloc de treball, i tenint en compte a efec-
tes del dret preferent que tenen el següent
ordre de prelació: 

a. Excedents per tenir cura d'un fill. 
b. Excedents per supressió de llocs de

treball. 
c. Excedents procedents d'una suspen-

sió ferma. 

Article 134 
Acumulació de peticions de reingrés 

En els casos d'acumulació de peticions
de reingrés al servei actiu, sens perjudici
del que s'estableix als articles anteriors,
reingressarà en primer lloc el funcionari
que, reunint els requisits per ocupar el
lloc de treball, tingui millors condicions
per desenvolupar les funcions d'aquests, i
en el cas de similars capacitats, per ordre
de presentació de sol·licituds, i si conti-
nua la coincidència, el que tingui major
antiguitat. 

CAPÍTOL XXI 
De la destinació dels funcionaris de nou
ingrés 

Article 135 
Formes d'assignar la primera destinació 

135.1 L'assignació de la primera desti-
nació als funcionaris de nou ingrés es
podrà efectuar per l'ordre de qualificació
global obtingut en el sistema selectiu, pel
sistema de concurs, per lliure designació
o per adscripció provisional, d'acord amb
el que es disposa en aquest Reglament. 

135.2 En tot cas, les bases de la convo-
catòria del procés selectiu en el qual ha-
gin participat els nous funcionaris seran
les que estableixin el sistema d'assignació
de la primera destinació. 

Article 136 
Assignació de primera destinació per
concurs de provisió 

136.1 L'assignació de primera destina-
ció es podrà fer participant en un concurs
de provisió que es convoqui a aquests
efectes immediatament després de finalit-
zar les proves selectives, el qual podrà
tenir caràcter restringit per als aspirants
que han superat el corresponent procés
selectiu. 

136.2 No obstant l'anterior, les bases
de convocatòria de proves selectives
també poden preveure que el concurs de
provisió sigui posterior al nomenament
dels nous funcionaris que han superat el
procés selectiu i que hi puguin concórrer
conjuntament amb els altres funcionaris
que reuneixin els requisits i les condici-
ons. En aquest cas, si la corresponent
convocatòria de concurs estableix una
puntuació mínima per assolir les vacants,
es podrà exceptuar d'aquesta els funcio-
naris de nou ingrés. 

136.3 En els supòsits dels apartats an-
teriors, l'assignació de la primera destina-
ció es realitzarà provisionalment, i a-
questa primera destinació provisional se-
rà elegida en els departaments i les loca-
litats on estiguin les places objecte de la
corresponent oferta pública d'ocupació,
d'acord amb l'ordre de qualificació obtin-
guda en el conjunt del procés selectiu. 

Article 137 
Assignació de primera destinació per
ordre de qualificació obtinguda en les
proves selectives 

137.1 L'adjudicació de llocs de treball
als funcionaris de nou ingrés, si així s'es-
tableix en les bases de la convocatòria de
proves selectives, també es podrà efectu-
ar directament d'acord amb les peticions
dels interessats, segons l'ordre de qualifi-
cació obtinguda en les proves selectives,
sempre que els aspirants reuneixin els
requisits objectius determinats en les re-
lacions de llocs de treball. 

137.2 Les destinacions obtingudes per
aquest procediment tindran caràcter defi-
nitiu. 

Article 138 
Assignació de primera destinació pel
sistema de lliure designació 

Excepcionalment, d'acord amb les ca-
racterístiques i especialitats de les places
convocades en l'oferta d'ocupació pública
i en el corresponent procés selectiu, l'as-
signació de la primera destinació podrà
efectuar-se en places que, d'acord amb la
relació de llocs de treball, siguin de lliure
designació, prèvia la superació de la cor-
responent convocatòria pública. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera 
-1 De conformitat amb l'autorització

continguda en l'article 12.3 de la Llei
17/1985, modificat per l'article 8 de la
Llei 9/1994, de 29 de juny, i per tal d'a-
gilitar els processos de provisió de llocs
de treball i garantir l'efectivitat dels ser-
veis, s'atribueix als titulars dels respectius
departaments la competència per efectuar
la convocatòria i resolució dels concursos
generals, quan es tracti de proveir llocs
de treball que estiguin adscrits només a
un departament. 

-2 L'atribució de competències regula-
da a l'apartat anterior tindrà una durada
màxima de dos anys a comptar de l'entra-
da en vigor del present Reglament. A-
questa atribució de competències es po-
drà renovar a proposta del Departament
competent en matèria de funció pública. 

-3 La Direcció General de la Funció
Pública vetllarà per a la correcta provisió
dels llocs de treball adscrits als departa-
ments i, si escau, adoptarà les mesures
necessàries per tal que es facin convoca-
tòries de provisió dins els corresponents
períodes anuals. 

-4 En relació amb l'anterior, la Direc-
ció General de la Funció Pública podrà
elaborar les circulars i instruccions que
estimi necessàries per tal de fixar els cri-
teris per a l'exercici de les competències
atribuïdes, així com la forma d'avaluació
de la capacitat de gestió de l'esmentada
competència en els diferents departa-
ments, i si s'escau podrà proposar la re-
vocació de l'atribució competencial per a
convocar. 

Segona 
-1 Quan, com a conseqüència d'una re-

estructuració administrativa, els llocs de
treball proveïts amb destinació definitiva
experimentin un canvi en la seva deno-
minació, en l'adscripció orgànica o les
funcions, o quan la definició d'aquestes
últimes variïn en les corresponents nor-
mes de creació o manual d'organització,
no serà necessari tornar a realitzar una
convocatòria per proveir aquests llocs de
treball, sempre que les funcions que per-
toqui exercir en el nou lloc estiguin con-
tingudes essencialment en les de l'anteri-
or i no variïn substancialment les seves
característiques, ni els requisits per a la
provisió del lloc de treball i tinguin el
mateix nivell. 

-2 En aquest cas i segons el tipus de
lloc què es tracti, és necessari que el ti



NORMATIVA DE FUNCIÓ PÚBLICA
DECRET 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997)

Pàg. 21 de 22

tular del departament o el secretari gene-
ral corresponent adapti el nomenament
anterior a la nova situació mitjançant una
Resolució, que es publicarà en el DOGC,
en la qual s'ha de fer constar expressa-
ment que les noves funcions a exercir
estan bàsicament contingudes en el lloc
modificat o són de naturalesa similar i
impliquen un mateix nivell de competèn-
cia i capacitat per desenvolupar-les. 

-3 Els funcionaris que ocupin amb ca-
ràcter definitiu llocs de treball, la forma
de provisió dels quals es modifiqui mit-
jançant la relació de llocs de treball, es
regiran, quant al cessament, pel sistema
pel qual varen ser nomenats. 

Tercera 
Quan els funcionaris es trobin en una

situació administrativa diferent a la d'ac-
tiu i vulguin un canvi d'aquesta situació
administrativa, sempre que reuneixin els
requisits necessaris en cada cas per a la
declaració de la nova situació, no caldrà
que prèviament a aquesta declaració
sol·licitin el reingrés al servei actiu. 

Quarta 
En els concursos específics per proveir

llocs de treball docent de caràcter singu-
lar en què no hi hagi la norma específica
a què es refereix l'article 1 del present
Reglament, les convocatòries fixaran la
composició de les juntes de mèrits i ca-
pacitats que han d'apreciar els mèrits i
capacitats dels aspirants als esmentats
llocs de treball. 

Cinquena 
-1 Per tal de facilitar l'adequada elabo-

ració de les convocatòries i la gestió de
personal, a més de les relacions de llocs
de treball i de les normes que configuren
l'estructura orgànica dels respectius de-
partaments, aquests hauran d'elaborar
manuals d'organització en els quals s'in-
clouran la descripció de la finalitat, fun-
cions, i si escau, les tasques bàsiques dels
diferents òrgans o llocs de treball, així
com altres característiques que es consi-
derin d'interès per a la gestió dels recur-
sos humans. 

-2 No tindran, en cap cas, caràcter ex-
clusiu ni limitatiu les funcions, responsa-
bilitats o tasques principals utilitzades per
al procés de provisió de llocs de treball. 

-3 No obstant el que disposin les nor-
mes de creació del lloc i els correspo-
nents manuals d'organització, sempre
s'entendran incloses entre les funcions del
lloc les pròpies del cos o escala i catego-

ria a què ha de pertànyer el funcionari
que ocupa el lloc. 

-4 Les definicions incloses en el manu-
al només tindran caràcter orientatiu i po-
dran ser modificades lliurement per
l'Administració per tal d'ajustar-les als
canvis que es vagin produint en els llocs
de treball en funció de les tasques a des-
envolupar i dels serveis a prestar. 

-5 Correspon al Govern l'aprovació
dels manuals d'organització dels diferents
departaments de l'Administració de la
Generalitat. L'aprovació d'aquests manu-
als es podrà fer de forma parcial i pro-
gressiva, de manera que, si escau, en
primer lloc continguin la descripció dels
llocs de comandament i singulars del De-
partament respectiu i posteriorment s'hi
vagi incorporant la de la resta de llocs de
treball. 

-6 El Govern de la Generalitat, a pro-
posta del departament competent en ma-
tèria de funció pública, pot delegar l'a-
provació dels esmentats manuals d'orga-
nització en la Comissió Tècnica de la
Funció Pública o, en el cas que es consi-
deri convenient per facilitar l'agilitat i
rapidesa en la seva tramitació, en els de-
partaments corresponents. 

Sisena 
Les resolucions definitives de les con-

vocatòries es publicaran en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya; quan
les convocatòries es refereixin a llocs en
els quals sigui necessària la reserva per
raons motivades en la seguretat dels fun-
cionaris destinats, la resolució es publica-
rà mitjançant un sistema codificat que en
permeti aquesta reserva. 

Setena 
La modificació de les relacions de llocs

de treball comportarà que no podrà publi-
car-se en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en el termini dels tres me-
sos següents, cap convocatòria de provi-
sió dels llocs de treball que hagi estat
objecte de modificació. 

Vuitena 
A partir de l'entrada en vigor d'aquest

Reglament, el procediment d'accés i els
requisits objectius per participar en els
cursos de formació específics regulats a
l'article 53 d'aquest Reglament, la supe-
ració dels quals, de conformitat amb el
que indiquin les relacions de llocs de tre-
ball, serà requisit per poder participar en
convocatòries de provisió de llocs de tre-
ball, s'haurà de fonamentar exclusiva-

ment en criteris de mèrit i capacitat i la
selecció es realitzarà per concurs. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera 
L'elaboració dels manuals d'organitza-

ció s'efectuarà de forma progressiva de
manera que en el període de dos anys a
comptar des del moment de l'entrada en
vigor d'aquest Reglament tots els depar-
taments disposin dels corresponents ma-
nuals. En tot cas, i a partir dels tres mesos
després de la data d'entrada en vigor d'a-
quest Reglament, qualsevol convocatòria
de provisió de llocs de comandament o
singulars comportarà la inclusió en el
corresponent manual d'organització de-
partamental de la descripció de la finali-
tat, les funcions i tasques bàsiques del
lloc de treball convocat. 

Segona 

Els processos de provisió de llocs de
treball que estiguin oberts en el moment
d'entrada en vigor d'aquest Reglament es
regiran per la normativa vigent en el
moment de publicar-se la respectiva con-
vocatòria. 

Tercera 
Els llocs de treball de comandament o

assimilats que en el moment de publicar-
se aquest Reglament estiguin ocupats per
funcionaris nomenats mitjançant la figura
de l'encàrrec de funcions s'hauran de
convocar per a la seva provisió definitiva,
pel sistema de concurs o de lliure desig-
nació que correspongui, en el termini
màxim de sis mesos a comptar des de
l'entrada en vigor d'aquest Reglament. 

Quarta 
El que es disposa en aquest Reglament

amb relació a la intervenció i participació
de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de
Treball en els processos de provisió per
concurs i la cobertura dels llocs de treball
per encàrrec de funcions, no serà d'apli-
cació obligatòria fins que no hagin trans-
corregut tres mesos des de la seva entrada
en vigor. 

Cinquena 
Els funcionaris que en data 13 de març

de 1987 ocupaven llocs de treball corres-
ponents a nivells superiors als dels inter-
vals assignats al seu cos i escala, i que en
el moment d'entrada en vigor d'aquest
Reglament encara ocupen aquests matei
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xos llocs de treball, podran continuar en
l'exercici d'aquests. 

Sisena 
A l'entrada en vigor d'aquest Regla-

ment, els funcionaris que ocupin els ma-
teixos llocs de treball que ocupaven en
data 13 de març de 1987, els requisits i
les formes de provisió dels quals s'han
modificat en les corresponents relacions
de llocs de treball, continuaran ocupant
els mateixos llocs, i als efectes de cessa-
ment, es regiran per les normes d'aquest
Reglament.
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