
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/177/2019, de 3 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per al 2019
corresponent a places de funcionaris de cossos docents no universitaris.

La Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per al 2017, fixa les regles bàsiques de
càlcul i distribució per sectors i àmbits de la taxa de reposició d'efectius i estableix, per a determinats sectors,
la possibilitat de disposar d'una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclou fins el 90
per cent de les places que, estant dotades pressupostàriament, han estat ocupades de manera temporal i
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2016. Així mateix, autoritza les
administracions públiques a disposar, en els exercicis 2017 a 2019, d'una taxa addicional per a la consolidació
d'ocupació temporal d'aquelles places que, en els termes previstos en la disposició transitòria quarta del text
refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, estiguin dotades pressupostàriament i que, des d'una data anterior
a l'1 de gener de 2005, hagin estat ocupades ininterrompudament de manera temporal.

D'acord amb aquest marc normatiu, el Govern de la Generalitat va aprovar l'Acord GOV/145/2017, de 17
d'octubre, mitjançant el qual es fixa la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació
temporal en un total de 29.973 places, de les quals 15.658 corresponen a places de funcionaris de cossos
docents.

Per Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre, el Govern va aprovar l'oferta d'ocupació pública parcial per a
l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya per al 2017, incorporant 10.010 places de funcionaris de cossos docents, per la qual cosa no s'esgota
la taxa fixada a l'Acord GOV/145/2017, de 17 d'octubre. Pel que fa als funcionaris d'aquests cossos, el Reial
decret 84/2018, de 23 de febrer, addiciona una nova disposició transitòria al Reglament d'ingrés, accessos i
adquisició de noves especialitat en els cossos docents i defineix els criteris transitoris aplicables als processos
selectius que executen ofertes d'estabilització i consolidació a l'empara de 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.

D'altra banda, l'article 2 del Decret Llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en
matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària, disposa, en relació amb l'oferta d'ocupació
pública i promoció professional, que s'autoritza l'aprovació d'ofertes d'ocupació pública conformades amb les
vacants dotades en el pressupost prorrogat de la Generalitat de Catalunya sempre que la provisió de les quals
es consideri inajornable i prioritària per al funcionament correcte dels serveis públics i de conformitat amb el
que s'estableix sobre limitacions derivades de les taxes de reposició establertes a la normativa bàsica
aplicable.

En aquest sentit, la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, prorrogats
per a l'any 2019, estableix a l'article 19.2 que, respectant en tot cas les disponibilitats pressupostàries del
capítol I dels corresponents pressupostos de despeses, la taxa de reposició es fixa en un 100 per cent per
aquelles administracions públiques que han acomplert els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic i
de regla de despesa en l'exercici anterior, i estableix que, addicionalment, es podran oferir un nombre de
places equivalent al 8% del total de la seva taxa de reposició, que aniran destinades a aquells sectors o àmbits
que es consideri que requereixen un reforç addicional d'efectius.

Vist que s'ha donat compliment al que disposa l'article 37.1.l) 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, 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 5 c) i 6.1 c) 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
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Acorda:

 

-1 Aprovar l'oferta d'ocupació pública de 5.648 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 2019, distribuïdes en els cossos que figuren a l'annex I.

1.1 A l'annex I, es concreten, en els termes previstos en la normativa d'aplicació, les places que s'han de
proveir mitjançant promoció interna, 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 realitzin en
execució d'aquesta oferta d'ocupació pública per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal es
regeixen per la disposició transitòria tercera del Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats
dels cossos docents, introduïda pel Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, pel qual es modifica el 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 la Llei esmentada.

 

-2 Aprovar l'oferta d'ocupació pública de 2020 places de funcionaris de cossos docents no universitaris per a
l'any 2019 que correspon a la taxa de reposició del 2018, un cop deduïdes 84 places del cos de Mestres que
s'han acumulat a l'oferta parcial d'ocupació pública aprovada per l'Acord GOV/124/2019, de 17 de setembre,
pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de les categories de mosso/a, facultatiu/iva i tècnic/a del
cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya, i de la categoria de bomber/a del cos de Bombers de
la Generalitat de Catalunya, per a l'any 2019, com a sectors que s'han de cobrir amb caràcter prioritari d'acord
amb la classificació de l'article 19 sis de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per
al 2018.

Les places corresponents a l'oferta d'ocupació pública de funcionaris docents no universitaris corresponent a la
taxa de de reposició de 2018, es distribueixen en els cossos que figuren a l'annex II.

2.1 A l'annex II, es concreten, en els termes previstos en la normativa d'aplicació, les places que s'han de
proveir mitjançant promoció interna, 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 realitzin en
execució d'aquesta oferta d'ocupació pública, es regiran pel Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves
especialitats en els cossos docents.

 

-3 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, vetllant
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.

 

-4 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 3 de desembre de 2019

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern
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Annex I

Distribució de les places de la taxa addicional d'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal 2019

 

 Cos Ingrés
lliure

Reserva persones amb
discapacitat

Promoció
Interna

Total

A2 Cos de mestres 906 48  954

A1 Cos de professors d'ensenyament
secundari

3.210 229 1.146 4.585

A1 Cos de professors d'escoles oficials
d'idiomes

42 3 15 60

A1 Cos de professors d'arts plàstiques i
disseny

28 2 10 40

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

8 1  9

Total 4.194 283 1.171 5.648

 

 

Annex II

Distribució de les places corresponents a la taxa de reposició 2018 de l'oferta d'ocupació pública 2019

 

 Cos Ingrés
lliure

Reserva persones amb
discapacitat

Promoció
Interna

Total

A2 Cos de mestres 1.118 59  1.177

A1 Cos de professors d'ensenyament
secundari

526 38 188 752

A2 Cos de professors tècnics de formació
professional

48 3 17 68

A1 Cos de professors d'escoles oficials
d'idiomes

5 1 2 8

A1 Cos de professors d'arts plàstiques i
disseny

8 1 3 12

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

3   3

Total 1.708 102 210 2.020

 

(19.337.107)
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