
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/153/2020, de 9 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per al 2020
corresponent a places de funcionaris de cossos docents no universitaris.

L'article 32 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020,
estableix que en aquest exercici les ofertes d'ocupació pública i els instruments de gestió similars s'han
d'aprovar en funció de les disponibilitats pressupostàries i de conformitat amb les previsions de caràcter bàsic
que s'estableixin. Així mateix, autoritza el Govern a acumular la taxa de reposició entre sectors i col·lectius que
es determinin, i la cessió entre les entitats del sector públic.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 fixa a l'article 19.u.3.A) la
taxa de reposició d'efectius en un màxim del cent per cent per a aquelles administracions públiques que no
hagin complert els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic i de regla de la despesa, però que
tinguin competències educatives per al desenvolupament de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació,
en relació amb la determinació del nombre de places per a l'accés als cossos de funcionaris docents.

Per Acord GOV/143/2020, de 10 de novembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial de la
Generalitat de Catalunya per a l'any 2020, s'estableix que s'autoritza l'acumulació de 97 places de les que
integren la taxa de reposició dels cossos de funcionaris docents, establerta en 1.930 places, a la taxa de
personal a què fa referència l'annex I de l'esmentat Acord.

De conformitat amb la normativa bàsica d'aplicació es preveu una reserva de, com a mínim, el 7 per cent del
total de places ofertes perquè siguin cobertes per persones amb discapacitat i el 2 per cent d'aquestes places
s'han de reservar per a aquelles que acreditin discapacitat intel·lectual. D'acord amb aquestes previsions
normatives, i en atenció al contingut i funcions de les places objecte d'aquesta oferta, la reserva específica per
a persones amb discapacitat intel·lectual es concentra en l'oferta d'ocupació pública parcial aprovada per Acord
GOV/143/2020, de 10 de novembre, en places de personal funcionari de l'agrupació professional del cos
subaltern. Per aquest motiu, el 2 per cent de les places que corresponen a la taxa de reposició del 2019
corresponent a places de cossos docents no universitaris, per un total de 37 places, s'acumulen a la taxa de
reposició de personal d'administració i serveis de la Generalitat de Catalunya a què fa referència l'Acord
GOV/143/2020, de 10 de novembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial de la Generalitat de
Catalunya per a l'any 2020.

En conseqüència, la taxa de reposició dels cossos de funcionaris docents resultant de les minoracions
exposades és d'un total de 1.796 places.

L'article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut bàsic de l'empleat públic, preveu la possibilitat d'incloure en els processos selectius fins a un deu per
cent de places addicionals.

D'altra banda, l'article 19.u.9 de la Llei 6/2018, del 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any
2018, autoritza una taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal que inclou places de naturalesa
estructural que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017 per als supòsits establerts
en la llei de l'any anterior i en els serveis públics, en què resulta inclòs el personal docent no universitari.
Aquestes places han de ser aprovades per una oferta pública d'ocupació abans de finalitzar l'exercici 2020.

El Reial decret llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no
universitària, disposa en l'article 3 que en els procediments selectius per a l'estabilització de l'ocupació
temporal les ofertes públiques d'ocupació que, a l'empara del que disposa l'apartat 6 de l'article 19.u de la Llei
3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, i l'apartat 9 de l'article 19.u de la
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, siguin aprovades per les
diferents administracions educatives i publicades en els respectius “diaris oficials” en els exercicis 2017 a 2021,
tenint en compte l'ampliació que preveu l'article 11 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual
s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, s'ajustaran als
criteris establerts en la disposició transitòria tercera del Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves
especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, aprovat
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pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, fins a la finalització dels processos selectius derivats de les ofertes
d'ocupació pública esmentades.

Vist que s'ha donat compliment al que disposa l'article 37.1l) del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de
l'empleat públic, pel que fa al tràmit de negociació sindical, i que la Comissió Tècnica de la Funció Pública ha
emès informe favorable en compliment del que disposa l'article 7 del text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre;

D'acord amb els articles 5c) i 6.1c) del text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública i amb l'article 117 apartats 1.b) i 2.d) de la Llei 12/2009, de 10 de
juliol, d'educació,

A proposta del conseller d'Educació, del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i del
conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, el Govern

 

Acorda:

 

-1 Aprovar l'oferta d'ocupació pública de 1.356 places de funcionaris de cossos docents no universitaris per a
l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya per al 2020, distribuïdes en els cossos que figuren a l'annex I.

1.1 A l'annex I, es concreten, en els termes que preveu la normativa d'aplicació, les places que han de ser
proveïdes per ingrés lliure; per promoció interna mitjançant el procediments d'accés, tant per a la promoció a
un grup superior com a un cos del mateix grup i complement de destinació, així com les reservades per a les
persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat.

1.2 Els processos selectius d'ingrés i accés als cossos de personal docent no universitari que es duguin a terme
en execució d'aquesta oferta d'ocupació pública per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal es
regeixen pel que disposa el règim transitori establert a la disposició transitòria tercera del Reglament d'ingrés,
accés i adquisició de noves especialitats dels cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de
febrer, pel qual s'aprova el reglament d'ingrés i accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents
a què fa referència la Llei orgànica 2/2006, de 23 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a
què es refereix la disposició transitòria dissetena de l'esmentada llei, d'acord amb el que disposa l'article 3 del
Reial decret llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no
universitària.

 

-2 Aprovar l'oferta d'ocupació pública de 1.796 places de funcionaris de cossos docents no universitaris per a
l'any 2020 que correspon a la taxa de reposició del 2019, com a resultat del que preveu el punt 3 de l'Acord
GOV/143/2020, de 10 de novembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial de la Generalitat de
Catalunya per a l'any 2020 i que es distribueixen en els cossos que figuren a l'annex II.

2.1 A l'annex II, es concreten, en els termes que preveu la normativa aplicable, les places que han de ser
proveïdes per ingrés lliure; per promoció interna mitjançant els procediments d'accés, tant per a la promoció a
un grup superior com a un cos del mateix grup i complement de destinació, així com les reservades per a les
persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat.

2.2 Els processos selectius d'ingrés i accés als cossos de personal docent no universitari que es duguin a terme
en execució d'aquesta oferta d'ocupació pública es regeixen pel Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves
especialitats en els cossos docents.

 

-3 S'autoritza l'acumulació de 37 places de les que integren la taxa de reposició dels cossos de funcionaris
docents a la taxa de reposició de personal d'administració i serveis de la Generalitat de Catalunya a què fa
referència l'Acord GOV/143/2020, de 10 de novembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial de la
Generalitat de Catalunya per a l'any 2020, reservades a persones amb discapacitat intel·lectual.

 

-4 Modificar l'annex II de l'Acord GOV/143/2020, de 10 de novembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació
pública parcial de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2020, en relació amb les places de l'agrupació
professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya, reservades a
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persones amb discapacitat intel·lectual, en el sentit següent:

“Agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya,
reservades a persones amb discapacitat intel·lectual: 65 places.”

 

-5 Les convocatòries de les proves selectives per proveir les places vacants incloses en aquesta oferta
d'ocupació pública poden incloure un 10% de places addicionals, com a màxim.

 

-6 Les convocatòries derivades d'aquesta oferta s'han d'executar en el termini de tres anys i s'ha de fer difusió
d'aquesta publicació oficial a través dels mitjans corresponents, incloent-hi els actes que se'n derivin. Els
òrgans convocants han de vetllar perquè la publicitat de les convocatòries, les seves bases i les informacions
que afectin el desenvolupament dels processos selectius s'ajustin a la normativa vigent en matèria de
transparència i de protecció de dades personals.

 

-7 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 9 de desembre de 2020

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

 

 

Annex I

Distribució de les places de la taxa addicional d'estabilització de l'ocupació temporal a l'Administració pública,
d'acord amb l'article 19.u.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any
2018

 

 Cos Ingrés
lliure

Reserva persones amb
discapacitat

Promoció
interna

Procediments
Accés

Total

A2 Cos de mestres 382 20 -- 402

A1 Cos de professors d'ensenyament
secundari

742 44 87 873

A2 Cos de professors tècnics de formació
professional

36 2 4 42

A1 Cos de professors d'escoles oficials
d'idiomes

26 1 2 29

A1 Cos de professors d'arts plàstiques i
disseny

8 -- 1 9

A2 Cos de mestres de taller d'arts plàstiques
i disseny

1 -- -- 1

 Total 1.195 67 94 1.356
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Annex II

Distribució de les places corresponents a la taxa de reposició 2019 de l'oferta d'ocupació pública 2020

 

 Cos Ingrés
lliure

Reserva persones amb
discapacitat

Promoció
interna

Procediments
Accés

Total

A2 Cos de mestres 1.048 55 -- 1.103

A1 Cos de professors d'ensenyament
secundari

448 24 156 628

A2 Cos de professors tècnics de formació
professional

38 2 13 53

A1 Cos de professors d'escoles oficials
d'idiomes

4 -- 1 5

A1 Cos de professors d'arts plàstiques i
disseny

5 -- 2 7

A2 Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i
disseny

-- -- -- --

 Total 1.543 81 172 1.796

 

(20.345.004)
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