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PROMOCIÓ INTERNA EXCLUSIVA ADMINISTRATIUS 
 
La Llei 4/2017, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017 estableix, en la 
seva Disposició Addicional 13, la habilitació legal per a dur a terme la promoció interna exclusiva 
que té el seu origen a l’art. 35 de la Llei 1/2014, de 27 de gener de Pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2014. 
 
Any rere any, aquest article 35 de la Llei 1/2014 s’ha anat prorrogant mitjançant normes amb rang 
de llei, ja sigui amb lleis de pressupostos o decrets llei de pròrroga pressupostària. La Direcció 
General de funció Pública ha tingut 4 anys per publicar aquesta convocatòria i no ho ha fet. CCOO 
hem sol·licitat, en moltes reunions amb representants de la DG de Funció Pública, que es 
publiqués la convocatòria. 
 
Actualment, i atès que no s’ha produït la pròrroga de la Disposició Addicional 13a de la Llei 
4/2017, no existeix habilitació legal per convocar promocions internes exclusives i, per tant, no es 
pot publicar la convocatòria al DOGC. 
 
Per tal de solucionar aquesta problemàtica existeixen dos probabilitats: 
 

1- Que el Govern de l’Estat o que el Parlament de Catalunya aprovi una norma amb rang de 
llei que habiliti a fer aquestos processos selectius de promoció interna exclusiva. 

2- Que el proper Govern de la Generalitat aprovi una norma amb rang de llei (Decret Llei) que 
habiliti la publicació d’aquestes convocatòries. 

 
Funció Pública aposta per la segona possibilitat, que es podria materialitzar un cop es constitueixi 
el nou Govern de la Generalitat de Catalunya i així ho decideixi. 
 
CCOO volem recordar a Funció Pública els perjudicis econòmics i l’engany que suposa que 
actualment no existeixi data per la publicació d’aquesta convocatòria; moltes treballadores 
i treballadors s’estan preparant aquest procés selectiu intern en acadèmies i centres privats 
invertint temps i diners. 
 
Si voleu més informació o plantejar les vostres queixes no dubteu en trucar al telèfon 935671700, 
o al correu electrònic bustia.oficinaselecció@gencat.cat de la DG de Funció Pública de la 
Generalitat. 
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