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RESUM DE MATERIES DE FUNCIÓ PÚBLICA 

AFECTATS PEL  DL 4/2022. 

El BOIB d’avui , 31/03/2022, publica el Decret llei 4/2022 de 30 de març, pel qual s’adopten 

mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de 

la guerra a Ucraïna. 

Aquí teniu un breu resumen de les matèries de funció pública afectades per  aquest decret llei  

Disposició addicional quarta 
Comissió Permanent de Selecció i Provisió 
 
1. Es crea la Comissió Permanent de Selecció i Provisió de l'Administració de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears, adscrita orgànicament a l'Escola Balear d'Administració Pública, 

la qual ha de donar suport tècnic a la Comissió Permanent. 

2. La Comissió Permanent de Selecció i Provisió és l'òrgan col·legiat encarregat, com a regla 

general, de la realització dels processos selectius d'accés a la funció pública com a personal 

funcionari de carrera o interí de la comprovació dels mèrits en els procediments ordinaris de 

provisió de llocs de feina del personal al servei de l'Administració autonòmica de les Illes 

Balears. 

3. La Comissió Permanent està integrada per un president, un vicepresident, un secretari 

titular, un secretari suplent, que pot actuar també com a vocal, i dos vocals més. Els llocs de 

feina de president i vicepresident han de ser de lliure designació, i la resta de llocs, 

singularitzats. L'accés als llocs de feina de la Comissió Permanent implica la situació de serveis 

especials respecte del lloc d'origen. 

El termini màxim d'ocupació dels llocs de feina de la Comissió Permanent és de nou anys i s'ha 

de renovar per terceres parts cada tres anys. La primera renovació ha de ser del president i del 

secretari titular, i la segona, del vicepresident i del secretari suplent. 

3. En cas d'absència, vacant, malaltia o una altra causa legal, el president serà suplert pel 

vicepresident i, en defecte d'aquest, pel membre de l'òrgan col·legiat de més jerarquia, 

antiguitat i edat, per aquest ordre. 
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En cas d'absència, vacant, malaltia o una altra causa legal, el secretari titular serà suplert pel 

secretari suplent, i, en defecte d'aquest, pel membre de l'òrgan col·legiat de més jerarquia, 

antiguitat i edat, per aquest ordre. 

Tots els seus membres han de ser funcionaris de carrera del subgrup A1 de l'Administració 

autonòmica de les Illes Balears. 

4. Corresponen a la Comissió Permanent les funcions següents: 

a) Formar part dels tribunals, les comissions tècniques de valoració i la resta d'òrgans 

col·legiats dels procediments de selecció d'ingrés, promoció, constitució de borses 

extraordinàries de personal funcionari interí, així com dels procediments ordinaris de provisió. 

b) Desenvolupar les funcions corresponents als òrgans de selecció i a les comissions tècniques 

de valoració, de conformitat amb la normativa aplicable. 

c) Informar la direcció gerència de l'EBAP del desenvolupament dels procediments i proposar-li 

les actuacions pertinents per millorar-los. 

d) Analitzar, debatre i proposar, si escau, totes les mesures que puguin resultar convenients 

per a la millora dels processos selectius i de provisió i vetlar per l'adequació d'aquests als llocs 

de treball que s'hagin d'exercir. 

e) Fixar els criteris d'actuació que han de regir el desenvolupament dels procediments de 

selecció i de provisió. 

f) Elaborar una memòria final en acabar els procediments selectius i de provisió i avaluar-ne els 

resultats. 

g) Altres que, relacionades amb les seves funcions, li pugui encomanar la direcció gerència de 

l'EBAP. 

5. Els membres de la Comissió Permanent no poden dur a terme tasques de preparació 

d'aspirants a proves selectives d'accés. Així mateix, no poden haver fet aquestes tasques en els 

tres anys anteriors al seu nomenament. 

6. La Comissió Permanent es regeix pel que disposa aquesta disposició, sens perjudici de les 

regles específiques sobre el seu funcionament intern. En tot allò que no preveu aquesta 

disposició és aplicable la normativa sobre òrgans col·legiats de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 

de règim jurídic del sector públic. 
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Disposició addicional cinquena 

Suplència dels membres de la Comissió Permanent de Selecció i Provisió 

 

Quan, de conformitat amb el règim jurídic aplicable a cada un dels òrgans, no es pugui 

completar el nomenament dels membres dels tribunals, òrgans de selecció o comissions 

tècniques de valoració per l'existència de causa d'abstenció, vacant, malaltia, o una altra causa 

legal, en els membres de la Comissió Permanent de Selecció i Provisió, la consellera competent 

en matèria de funció pública ha de designar lliurement els membres necessaris per formar 

l'òrgan d'entre persones que siguin o hagin estat personal funcionari de carrera de 

l'Administració autonòmica de les Illes Balears, amb experiència reconeguda, i sempre que 

compleixin els requisits exigits per la normativa corresponent. 

 

Disposició transitòria primera 

Creació i dotació de llocs de feina de la Comissió Permanent de Selecció i Provisió 

 

Les conselleres competents en matèria de funció pública i d'hisenda han d'adoptar les mesures 

necessàries per a la creació, la dotació i l'ocupació dels llocs de treball que han d'integrar la 

composició de la Comissió Permanent de Selecció i Provisió, en el termini màxim de tres 

mesos. 

Disposició transitòria segona 

Règim especial de crida col·lectiva per al nomenament de personal funcionari interí 

 

El règim especial de crida col·lectiva per al nomenament de personal funcionari interí, que 

regula la disposició addicional setena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures 

extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb 

fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,s'ha de dur a 

terme de manera telefònica i presencial, fins que estigui en funcionament el procés telemàtic 

que s'hi preveu. 

Durant aquest període transitori la publicació dels llocs de feina desocupats objecte d'oferta 

s'ha de dur a terme cada dilluns o el dia hàbil immediatament posterior, i les persones 

aspirants de la borsa en situació de disponible poden realitzar l'opció fins a les 14.00 h del 

dimecres o del dia hàbil immediatament posterior. 
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Disposició derogatòria 

Normes que es deroguen 

 

Queden derogades les normes de rang igual o inferior que s'oposin al que disposa aquest 

Decret llei i, en particular: 

a) L'apartat 2 de l'article 59 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició 

energètica. 

b) L'apartat 6 de l'article 13 del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament 

d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

c) L'article 22 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de 

proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

Disposició final cinquena 

Modificació de la Llei 3/2007, de 27 de maç, de la funció pública de la comunitat autònoma 

de les Illes Balears 

 

L'apartat 4 de l'article 51 de la Llei 3/2007, de 27 de maç, de la funció pública de la comunitat 

autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent: 

4. Amb la finalitat de dur a terme els procediments selectius convocats, es pot crear una 

comissió permanent de selecció. 

 

Disposició final sisena 

Modificacions del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el reglament d'ingrés del 

personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

 

1. L'apartat 2 de l'article 13 del Decret 27/1994, d'11 de març,pel qual s'aprova el reglament 

d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,queda modificat 

de la manera següent: 

2. Els tribunals han d'estar constituïts, com a mínim, per tres membres titulars, amb el mateix 

nombre de suplents. 
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2. L'apartat 4 de l'article 13 del Decret 27/1994 esmentat queda modificat de la manera 

següent: 

4. Com a mínim un dels membres dels tribunals ha de posseir una titulació corresponent a la 

mateixa àrea de coneixements que l'exigida per a l'ingrés, si aquesta titulació és específica. 

3. L'article 14 del Decret 27/1994 esmentat queda modificat de la manera següent: 

Article 14 

Composició dels tribunals 

La determinació de la composició dels tribunals s'ha de dur a terme d'acord amb les normes 

següents: 

a) El president, el secretari i els vocals del tribunal han de ser nomenats per l'òrgan o 

l'autoritat convocant entre els membres de la Comissió Permanent de Selecció i Provisió. 

b) En cas que el compliment del principi d'especialització requereixi que els membres disposin 

d'una titulació específica de la qual no disposin els membres de la Comissió Permanent, els 

vocals poden ser designats lliurement entre persones amb la titulació requerida i amb 

experiència en les matèries que conformen el temari dels processos selectius. 

c) De manera excepcional, es pot nomenar membre del tribunal un vocal proposat per la 

Universitat de les Illes Balears o per una altra administració pública i persones que ja no 

estiguin en servei actiu. Aquests vocals han de tenir o han d'haver tingut la condició de 

funcionari de carrera. 

d) No poden formar part dels tribunals les persones que tenguin la consideració d'alt càrrec del 

Govern de les Illes Balears o si fa menys de quatre anys del cessament d'aquesta condició. A 

aquest efecte, es consideren alts càrrecs els inclosos en els apartats 1 i 2 de l'article 2 de la Llei 

2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats de membres del Govern i dels alts càrrecs de 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

4. S'afegeix un nou article, l'article 14 bis, en el Decret 27/1994 esmentat, amb la redacció 

següent: 

Article 14 bis 

Òrgans de suport i tribunals específics 
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1. Quan l'elevat nombre d'aspirants o la logística dels processos selectius que s'hagin de dur a 

terme ho faci recomanable, les convocatòries poden preveure un òrgan de suport del tribunal 

seleccionador. Els seus membres queden adscrits al tribunal i han d'exercir les funcions de 

conformitat amb les seves instruccions. 

2. En els casos en què les convocatòries dels processos selectius d'accés de diversos cossos, 

escales o especialitats prevegin la realització d'una o diverses proves comunes, es pot 

constituir un tribunal específic per dur a terme aquesta prova compost amb membres de la 

Comissió Permanent o dels tribunals nomenats en cada convocatòria per dur a terme la resta 

de tràmits del procés selectiu, d'acord amb les regles establertes en aquest reglament. 

5. L'article 17 del Decret 27/1994 esmentat queda modificat de la manera següent: 

Article 17 

Compleció dels tribunals 

En el cas que a la sessió constitutiva no s'assoleixi el nombre mínim de membres designats, 

entre titulars i suplents, la consellera competent en matèria de funció pública, abans de la 

iniciació de les proves selectives, ha de procedir a completar el tribunal mitjançant una 

resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

6. L'apartat 1 de l'article 21 del Decret 27/1994 esmentat queda modificat de la 

manera següent: 

1. A partir de la constitució del tribunal, aquest, per actuar vàlidament, necessita la presència 

del president i el secretari i, quan el tribunal estigui format per més de tres persones, s'ha 

d'assegurar la presència majoritària del total de membres. 

7. L'article 33 del Decret 27/1994esmentat queda modificat de la manera següent: 

Article 33 

Indemnitzacions 

Els membres del tribunal que no formin part de la Comissió Permanent han de percebre les 

indemnitzacions per raons del servei per participar i assistir a les tasques que pertoquin, 

d'acord amb les normes específiques d'aquesta matèria. 
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Disposició final setena 

Modificació del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el reglament de 

proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

 

L'article 21 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el reglament de proveïment 

de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma 

de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent: 

Article 21 

Composició de les comissions tècniques de valoració 

1. Les comissions tècniques de valoració han d'estar constituïdes per tres membres, com a 

mínim, nomenats per l'òrgan o l'autoritat convocant d'entre els membres de la Comissió 

Permanent de Selecció i Provisió. 

2. A tota comissió tècnica de valoració hi ha d'haver un president i un secretari. 

3. Els membres de les comissions tècniques de valoració han de pertànyer a un grup de 

titulació igual o superior a l'exigit per a l'ingrés en els cossos o escales als quals corresponguin 

els llocs convocats. 

4. Els membres de les comissions tècniques de valoració s'han d'abstenir de formar-ne part si 

concorren en aquests els motius d'abstenció. 

Disposició final vuitena 

Modificació del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció 

del personal funcionari interí al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

 

L'apartat 6 de l'article 4 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment 

de selecció del personal funcionari interí al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears, queda modificat de la manera següent: 

6. En les convocatòries públiques per constituir borses pel procediment extraordinari s'ha de 

nomenar un òrgan de selecció que s'ha de regir per les regles següents: 

a) Ha d'estar constituït, com a mínim, per tres persones titulars i pel mateix nombre de 

persones suplents, nomenades per l'òrgan o autoritat convocant d'entre els membres de la 

Comissió Permanent de Selecció i Provisió entre els quals s'ha de designar un president o 

presidenta i un secretari o secretària. 
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b) En cas que el compliment del principi d'especialització requereixi que els membres disposin 

d'una titulació específica de la qual no disposin els vocals de la Comissió Permanent, aquests 

podran ser designats lliurement entre persones que estiguin o hagin estat en situació de servei 

actiu com a personal funcionari de carrera, a l'Administració autonòmica de les Illes Balears, 

sempre que disposin de la titulació específica requerida. 

c) Totes les persones que en són membres han de posseir una titulació acadèmica de nivell 

igual o superior que l'exigit a les persones aspirants. 

d) Com a mínim un dels membres de l'òrgan de selecció ha de posseir una titulació 

corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l'exigida a les persones aspirants, si 

aquesta titulació és específica. 

 

Disposició final novena 

Modificacions de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per 

executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

 

1. La disposició addicional cinquena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures 

extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb 

fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, queda 

modificada de la manera següent: 

Disposició addicional cinquena 

Selecció de personal funcionari interí en cas de necessitat urgent i inajornable 

 

1. Durant els anys 2021 i 2022, de manera excepcional i degudament motivada, en cas 

d'exhauriment de les borses vigents de personal funcionari interí formades per 

qualssevol dels procediments prevists en el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual 

s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de 

l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quan la necessitat de 

personal pugui suposar un perjudici greu en la prestació de serveis essencials per a la 

comunitat autònoma, o quan concorri qualsevol altre motiu que impedeixi, dificulti o 

faci ineficient la convocatòria d'una nova borsa, la persona titular de la conselleria 

competent en matèria de funció pública pot resoldre l'aplicació d'un procediment 

extraordinari de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada en el qual 

s'han de valorar els mèrits següents: 
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a) L'experiència professional en la realització de funcions de naturalesa o contingut tècnic 

equivalents a les del cos, l'escala o l'especialitat de la borsa a la qual s'opta, la qual ha de 

comprendre sols els serveis prestats com a empleat públic en qualsevol administració pública, 

sempre que es trobin dins l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Text refós de la Llei de l'Estatut 

bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 

b) El nivell de coneixements de català superior al que s'exigeix per a l'ingrés en el cos o l'escala 

de l'Administració general o especial, i el grup o subgrup d'adscripció corresponent a la borsa a 

la qual s'opta, a més del certificat de coneixement de català de llenguatge administratiu. 

c) La prestació de serveis a la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció general competent en 

matèria de funció pública, sempre que s'hagin prestat al mateix cos, escala o especialitat al 

qual s'opta, d'acord amb les previsions que conté l'article 88 bis de la Llei 3/2007, de 27 de 

març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

2. Les convocatòries per a la formació de les borses excepcionals, a què fa referència aquesta 

disposició, s'han de tramitar d'acord amb els criteris d'agilitat i celeritat. El termini de 

sol·licituds per formar-ne part ha de ser de set dies hàbils i la borsa ha d'estar formada en el 

termini màxim d'un mes des que finalitzi aquest termini. 

3. Les persones interessades han d'emplenar un full d'autobaremació, d'acord amb el model 

que s'ha d'incorporar a la convocatòria, en el qual han de fer constar els mèrits al·legats. 

Aquesta autobaremació té la consideració de declaració responsable, i la puntuació declarada 

determinarà la posició de l'aspirant en l'ordre de prelació de la borsa, sens perjudici de la seva 

acreditació i comprovació posterior en el moment de la crida. La falsedat en l'autobaremació 

suposa l'exclusió de la borsa. 

4. En cas d'empat en la puntuació, s'han d'aplicar els criteris de desempat següents: 

a) Ser dona, en cas d'infrarepresentació d'aquestes en el cos, escala o especialitat de la borsa 

convocada. 

b) Ser dona víctima de violència de gènere. 

c) Estar en situació de desocupació, inscrit com a tal en el SOIB, cas en el qual s'ha de tenir en 

compte la major antiguitat en aquesta situació. 

d) Sorteig. 

Per a l'aplicació d'aquests criteris, les situacions a què fan referència les lletres a), b) i c) s'han 

d'al·legar en el full d'autobaremació. 
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5. Les persones que estiguin en actiu a l'Administració de la Comunitat Autònoma, en el mateix 

cos, escala o especialitat de la borsa convocada, han de quedar en aquesta en situació de no 

disponible, mentre es mantenguin en la situació d'actiu. 

6. En tot el que no preveuen els apartats anteriors són aplicables la resta de disposicions 

contingudes en el Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció 

de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears. Així mateix, també és aplicable el que disposa la disposició addicional setena 

d'aquesta Llei. 

7. Les borses formades d'acord amb aquesta disposició únicament han d'estar actives quan les 

borses ordinàries i extraordinàries, formades d'acord amb les previsions del Decret 30/2009, 

de 22 de maig, esmentat en l'apartat anterior, estiguin exhaurides. 

2. La disposició addicional setena de la Llei 4/2021 esmentada queda modificada de la manera 

següent: 

Disposició addicional setena 

Règim especial de crida col·lectiva per al nomenament de personal funcionari interí 

 

Quan resulti necessari ocupar amb personal funcionari interí un nombre elevat de llocs de 

treball d'un determinat cos, escala o especialitat de les mateixes característiques, o per 

qualsevol altra causa que requereixi agilitar l'ocupació d'un o més llocs de treball, es pot fer 

una crida col·lectiva, mitjançant un procés telemàtic d'execució setmanal, d'acord amb les 

disposicions següents: 

a) Els divendres, o el dia hàbil immediatament anterior, s'han de publicar els llocs de treball 

desocupats que són objecte d'oferta, excepte que no n'hi hagi cap, a la Seu Electrònica de la 

Direcció General de Funció Pública. 

b) La publicació de les ofertes pot incloure una o diverses propostes de nomenament i s'ha 

d'informar, per a cada cas, de les característiques del lloc de treball, el centre de treball, el 

tipus de nomenament d'interinitat i la data prevista d'incorporació. 

c) Les persones aspirants de la borsa en situació de disponible, independentment de la posició 

que ocupin, poden optar o no per participar-hi. En cas que optin a més d'un lloc, n'han 

d'establir un ordre de preferència. Per manifestar la conformitat d'acceptar una o més 

propostes de nomenament s'ha d'accedir a l'aplicació i acceptar l'oferta. 
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d) El termini finalitza a les 10.00 h del dilluns o del dia hàbil immediatament posterior i es 

descarten les que superin aquest termini. En el termini de les 24 hores posteriors a 

l'acabament de l'oferta es publicaran les adjudicacions dels llocs de treball, d'acord amb l'ordre 

de prelació dels candidats i la situació de disponible. 

e) El llocs s'han d'adjudicar, mitjançant l'aplicació, a la persona candidata que li pertoca entre 

les que hagin acceptat la proposta, d'acord amb l'ordre de prelació de la borsa. 

 

Analitzarem totes les mesures adoptades i pròximament (en els propers 

dies) us informarem del seu abast i impacte 

  

 

 

 

 

   

 

 

    

    

    

    


