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CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ EDU/3027/2020, de 24 de novembre, per la qual s'aprova la relació de llocs de treball de la
Inspecció d'Educació i es deixa sense efectes la Resolució EDU/733/2019, de 21 de març, per la qual
s'aprova la relació de llocs de treball de la Inspecció d'Educació (DOGC núm. 7842, de 28.3.2019).
El Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d'Educació, determina les funcions i
atribucions, l'estructura administrativa, l'organització, l'accés, la formació i l'avaluació de la Inspecció
d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
El 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'Administració de la Generalitat de Catalunya, estableix que la
publicació de la corresponent relació de llocs de treball determinarà les característiques i requisits dels llocs a
efectes de la seva provisió.
La Resolució EDU/733/2019, de 21 de març, va aprovar la darrera relació de llocs de treball de la Inspecció
d'Educació.
Atès que s'ha efectuat una revisió de l'assignació de coordinacions territorials necessàries per tal de millorar
l'organització i la qualitat del servei que proporciona la Inspecció a cada territori, correspon determinar la nova
relació de llocs de treball de la Inspecció d'Educació a Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 117.2.f)
de la Llei 12/2009 , del 10 de juliol, d'educació.
Vist que l'expedient compleix els requisits exigits, quant a l'eficàcia dels actes administratius, de l'article 39.3
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.
Per tant, a proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

Resolc:

-1 Aprovar, amb efectes d'1 de setembre de 2020, la relació de llocs de treball de la Inspecció d'Educació, que
figura a l'annex, d'acord amb el que estableixen el Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la
Inspecció d'Educació, i el 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'Administració de la Generalitat de Catalunya.

-2 Deixar sense efectes a Resolució EDU/733/2019, de 21 de març, per la qual s'aprova la relació de llocs de
treball de la Inspecció d'Educació (DOGC 7842, de 28.3.2019).

-3 Els llocs de treball que es detallen a l'annex es distribueixen entre la Subdirecció General de la Inspecció i
les àrees territorials del Departament d'Educació que defineixen el marc en el qual s'inscriu l'exercici de la
funció inspectora.

-4 Els llocs que s'especifiquen a l'annex corresponen al cos d'inspectors d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i al cos d'inspectors al servei de l'Administració Educativa i es defineixen en el grup nivell de titulació
A, nivell 26. Les funcions corresponents a l'exercici d'aquests llocs de treball són les que s'indiquen al Decret
266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d'Educació, i a l'Ordre ENS/289/2002, de 31 de juliol,
per la qual es desplega l'organització i el funcionament de la Inspecció d'Educació a Catalunya.

-5 Dins del nombre total de llocs que es detallen a l'annex i per a tot l'àmbit territorial de Catalunya, es
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nomenaran 12 coordinadors d'àrea, per convocatòria pública i de lliure designació en la qual hi podran
participar tots els inspectors i inspectores d'educació en actiu, amb un mínim de 3 anys d'experiència en
l'exercici de la funció inspectora. El complement específic anual corresponent és de 23.857,80.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu,
davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de novembre de 2020

Josep Bargalló Valls
Conseller d'Educació

Annex

CE=quantitat en euros corresponent al complement específic.
P=forma de provisió del lloc (LD=lliure designació, CG=concurs general).
T=tipus de lloc de treball (C=càrrec de comandament, B=lloc base).
RE=requisit específic (4A=mínim 4 anys d'experiència en l'exercici de la funció inspectora, 3A=mínim 3 anys
d'experiència en l'exercici de la funció inspectora).
D=Dotacions.

Lloc de treball

CE

P

T RE D

Subdirecció General de la Inspecció d'Educació (seu a Barcelona)
Cap d'inspecció de planificació i coordinació

31.963,08 LD C 4A 1

Cap d'inspecció de supervisió, assessorament i avaluació de centres, serveis i projectes

31.963,08 LD C 4A 1

Cap d'inspecció de supervisió, assessorament i avaluació de la funció docent i de la funció
directiva

31.963,08 LD C 4A 1

Cap d'inspecció d'impuls i coordinació del treball en xarxes educatives

31.963,08 LD C 4A 1

Cap d'inspecció de formació i avaluació de la inspecció

31.963,08 LD C 4A 1

Inspecció Territorial a Barcelona Ciutat (seu a Barcelona)
Inspector/a en cap
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Inspector/a en cap adjunt/a

26.725,44 LD C 3A 1

Coordinadors/es territorials

23.857,80 LD C 3A 5

Inspector/a

22.873,20 CG B

–

35

Serveis Territorials a Barcelona Comarques (seu a Barcelona)
Inspector/a en cap

31.963,08 LD C 4A 1

Inspector/a en cap adjunt/a

26.725,44 LD C 3A 1

Coordinadors/es territorials

23.857,80 LD C 3A 5

Inspector/a

22.873,20 CG B

–

19

Serveis Territorials al Baix Llobregat (seu a Sant Feliu de Llobregat)
Inspector/a en cap

31.963,08 LD C 4A 1

Inspector/a en cap adjunt/a

26.725,44 LD C 3A 1

Coordinadors/es territorials

23.857,80 LD C 3A 4

Inspector/a

22.873,20 CG B –

17

Serveis Territorials al Vallès Occidental (seu a Sabadell)
Inspector/a en cap

31.963,08 LD C 4A 1

Inspector/a en cap adjunt/a

26.725,44 LD C 3A 1

Coordinadors/es territorials

23.857,80 LD C 3A 4

Inspector/a

22.873,20 CG B

–

20

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental (seu a Mataró)
Inspector/a en cap

31.963,08 LD C 4A 1

Inspector/a en cap adjunt/a

26.725,44 LD C 3A 1

Coordinadors/res territorials

23.857,80 LD C 3A 6

Inspector/a

22.873,20 CG B

–

17

Serveis Territorials a la Catalunya Central (seu a Manresa)
Inspector/a en cap

31.963,08 LD C 4A 1

Inspector/a en cap adjunt/a

26.725,44 LD C 3A 1

Coordinadors/es territorials

23.857,80 LD C 3A 4

Inspector/a

22.873,20 CG B –

14

Serveis Territorials a Girona (seu a Girona)
Inspector/a en cap

ISSN 1988-298X

31.963,08 LD C 4A 1

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

4/4

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8282 - 27.11.2020
CVE-DOGC-A-20330052-2020

Inspector/a en cap adjunt/a

26.725,44 LD C 3A 1

Coordinadors/es territorials

23.857,80 LD C 3A 5

Inspector/a

22.873,20 CG B

–

17

Serveis Territorials a Lleida (seu a Lleida)
Inspector/a en cap

31.963,08 LD C 4A 1

Inspector/a en cap adjunt/a

26.725,44 LD C 3A 1

Coordinadors/es territorials

23.857,80 LD C 3A 3

Inspector/a

22.873,20 CG B

–

18

Serveis Territorials a Tarragona (seu a Tarragona)
Inspector/a en cap

31.963,08 LD C 4A 1

Inspector/a en cap adjunt/a

26.725,44 LD C 3A 1

Coordinadors/es territorials

23.857,80 LD C 3A 3

Inspector/a

22.873,20 CG B

–

16

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre (seu a Tortosa)
Inspector/a en cap

31.963,08 LD C 4A 1

Inspector/a en cap adjunt/a

26.725,44 LD C 3A 1

Coordinadors/es territorials

23.857,80 LD C 3A 2

Inspector/a

22.873,20 CG B

–

4

(20.330.052)
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