
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ACORD GOV/118/2021, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Programa temporal de suport tècnic per donar
resposta a processos selectius al Departament d'Educació.

La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, disposa que les
ofertes d'ocupació pública, i també la resta d'instruments de gestió similars, s'han d'aprovar d'acord amb les
disponibilitats pressupostàries i de conformitat amb les previsions de caràcter bàsic establertes. D'altra banda,
aquesta Llei també preveu la possibilitat d'acumular la taxa de reposició entre els àmbits i els sectors que es
determinin. És sobre la base d'aquest marc normatiu que es va aprovar l'Acord GOV/48/2017, de 18 d'abril,
que fixa l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017. Aquest Acord va ser
modificat per l'Acord GOV/88/2017, de 4 de juliol.

La Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per al 2017, estableix les regles bàsiques de
càlcul i distribució per sectors i àmbits de la taxa de reposició d'efectius. A més preveu, per a determinats
sectors, la possibilitat de disposar d'una taxa addicional per estabilitzar l'ocupació temporal. Aquesta taxa
abasta fins al 90 per cent de les places que, si bé estan dotades pressupostàriament, han estat ocupades de
manera temporal i ininterrompuda almenys durant 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 consolidar l'ocupació temporal de les 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, i en compliment de les polítiques d'estabilització i consolidació de
l'ocupació pública, el Govern de la Generalitat ha aprovat diverses i successives ofertes d'ocupació pública
orientades a estabilitzar i consolidar l'ocupació pública i ha fet ús de taxes addicionals d'entrada afegides a les
taxes ordinàries de reposició.

Aquest escenari ha provocat al Departament d'Educació un augment tant del nombre com de la dimensió dels
processos selectius. La gestió que se'n deriva no es pot assumir amb els efectius disponibles, si bé és necessari
garantir, atès l'impacte que tenen, l'execució correcta de tots els processos que es convoquin.

Per tot això, a proposta del conseller d'Educació, el Govern

Acorda:

-1 Crear el Programa temporal de suport tècnic als processos selectius del Departament d'Educació. Aquest
Programa té una durada de dos anys a partir que s'aprovi, que es poden prorrogar un any.

-2 Adscriure el Programa a la Secretaria General del Departament d'Educació, el qual té per objecte, d'una
banda, garantir tant el compliment dels terminis d'execució de les ofertes públiques com la gestió de les
convocatòries; de l'altra, possibilitar la selecció de perfils docents i d'atenció educativa que responguin a les
necessitats del sistema educatiu. Les tasques de suport tècnic als processos selectius són la coordinació i gestió
dels procediments d'ingrés i accés a la funció pública docent, derivats de les successives ofertes d'ocupació
pública incrementades amb les taxes addicionals establertes, i també la coordinació i gestió dels procediments
d'ingrés als llocs de categories laborals de professionals d'atenció educativa.

-3 Incorporar al Programa un màxim de 8 dotacions de personal amb la distribució següent: 1 lloc de tècnic/a
superior del grup A1 nivell 21; 4 llocs de tècnic/a de gestió del grup A2 nivell 18, i 3 llocs d'administratiu/iva
del grup C1 nivell 13.
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-4 Cobrir les necessitats de personal d'aquest Programa mitjançant els sistemes de provisió que fixa la
normativa vigent, d'una banda, i dels que preveu l'Acord del Govern vigent sobre nomenaments i
contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector
públic que en depèn, de l'altra.

-5 Finançar aquest Programa mitjançant recursos del capítol I del pressupost del Departament d'Educació. La
Direcció General de la Funció Pública pot autoritzar que el 50 % de la despesa es financi a càrrec del Fons de
reserva laboral. L'efectivitat de la provisió dels llocs de treball adscrits al Programa resta condicionada a
l'existència de crèdit suficient a les partides pressupostàries amb càrrec a les quals s'imputen els
nomenaments.

-6 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de juliol de 2021

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

(21.209.016)
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