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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
ACORD GOV/187/2021, de 23 de novembre, pel qual es crea el Programa temporal de reforç per
implementar les mesures extraordinàries per a la gestió del programa 20 REACT-EU en el programa
operatiu FEDER Catalunya pel que fa a actuacions al Departament d'Educació.

La pandèmia de la covid-19 ha generat una situació d'emergència a nivell global, amb conseqüències que han
impactat tots els nivells de l'economia i la societat.
Per fer-hi front, el Consell Europeu, en la cimera celebrada el 21 de juliol de 2020, va adoptar un ampli conjunt
de mesures adreçades a la recuperació econòmica, que requereixen quantitats substancials d'inversió pública i
privada, amb l'objectiu de situar la Unió Europea fermament en el camí de la recuperació sostenible i resistent,
crear llocs de treball d'alta qualitat, promoure la inclusió social i reparar els danys immediats causats per la
crisi de la covid-19, tot donant suport, al mateix temps, a les prioritats ecològiques i digitals de la UE.
Els fons de recuperació de la UE volen alinear-se amb el Pacte Verd Europeu i situar la sostenibilitat i el
benestar dels ciutadans al centre de la política econòmica. L'11 de desembre de 2019 es va publicar la
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè
de les Regions COM(2019) 640 sobre el Pacte Verd Europeu. Un dels focus per aconseguir l'objectiu d'un
continent climàticament neutre el 2050 és en els edificis, ja que aquests suposen el 40% de l'energia
consumida; es fa necessària, doncs, una gran aposta per la renovació energètica dels edificis, posant especial
èmfasi en escoles i hospitals.
És en el marc de REACT-UE que el Departament d'Educació presenta la petició de fons REACT-FEDER per a
inversions en obres en centres educatius, amb dos objectius principals: d'una banda, construir noves escoles
i/o ampliar edificis escolars per donar resposta a les necessitats d'escolarització, i, de l'altra, fer actuacions de
rehabilitació i millora en edificis ja existents per adaptar-los als estàndards de salut pública pel control de la
propagació del virus de la covid-19, així com per millorar-ne l'eficiència energètica en la línia marcada per la
UE.
L'arribada de fons europeus ha de suposar una ampliació de les actuacions en infraestructures educatives
orientades a la seva millora energètica i de salut. Aquest fet comporta una ampliació substancial de la
capacitat d'inversió del Departament per donar resposta a les mancances inversores dels darrers anys i poder
desplegar el programa de retirada de mòduls estructurals del parc escolar català.
La gestió i execució de les operacions finançades amb aquests fons requerirà un increment de personal per
poder gestionar i finalitzar els treballs en el termini establert.
En aquest sentit, el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU
per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, preveu que la cobertura d'aquestes
necessitats es dugui a terme preferentment amb els efectius disponibles i preveu que si això no fos possible,
com és el cas, la cobertura de necessitats es podrà dur a terme mitjançant el nomenament de personal
funcionari interí o la contractació de personal laboral temporal per programes amb una durada que no
excedeixi la fixada en el Programa.
Considerada la situació de la plantilla del Departament d'Educació, resulta necessari adoptar un programa
temporal que permeti incorporar personal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per a la
gestió del programa 20 REACT-EU en el programa operatiu FEDER Catalunya pel que fa a actuacions al
Departament d'Educació.
Atès el que disposa l'apartat 1.8 de l'Acord del Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la
formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
Per tot això, a proposta del conseller d'Educació, el Govern
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Acorda:

-1 Crear el Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per a la gestió del
programa 20 REACT-EU en el programa operatiu FEDER Catalunya pel que fa a actuacions al Departament
d'Educació, amb la finalitat de possibilitar l'ampliació de les actuacions en infraestructures educatives
orientades a la seva millora energètica i de salut, incrementar la capacitat inversora dels darrers anys i poder
desplegar el programa de retirada de mòduls estructurals del parc escolar català.

-2 El Programa té una vigència de dos anys, a partir de la seva aprovació, sense perjudici de la seva pròrroga
dins el termini màxim establert.

-3 L'objecte del Programa és dotar de recursos necessaris per disposar de capacitat per a les actuacions
vinculades a la gestió dels projectes d'obra que s'implementin, en el cas dels efectius directament vinculats al
programa operatiu, i fer el suport tècnic d'assistència que ha de permetre fer avançar les obres, en el cas de
les dotacions d'assistència tècnica. En concret, es preveu la incorporació de 32 efectius amb vinculació de
personal funcionari, 29 per a tasques directament vinculades al programa operatiu i tres per a tasques
vinculades a activitats d'assistència tècnica a les actuacions principals amb la distribució següent:

Unitat assignada

Dotació de recursos

Secretaria General

1 A21

Direcció de Serveis

5 A21

Direcció General de Centres Públics 1 A27, 3 A22, 1 B18 i 1 C13
Serveis Territorials

10 B20 i 10 B18

-4 L'adscripció orgànica del Programa correspon a la Secretaria General i la direcció de les actuacions a la
Direcció General de Centres Públics del Departament d'Educació.

-5 Les necessitats de personal d'aquest Programa s'han de cobrir mitjançant els sistemes de provisió previstos
en la normativa vigent i de les previsions contingudes en 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 seu sector
públic.

-6 La despesa per finançar aquest Programa, en el cas dels 29 llocs de contingut funcional directament
vinculats al programa operatiu, que es cofinança el 50% a través del programa 20 REACT-EU en el programa
operatiu FEDER i el 50% a través dels recursos procedents de reemborsament del FEDER per actuacions ja
finançades anticipadament per la Generalitat de Catalunya. En el cas dels tres llocs d'assistència tècnica, el
finançament s'efectuarà en la seva integritat a càrrec de fons de la Generalitat de Catalunya.

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

Barcelona, 23 de novembre de 2021
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Xavier Bernadí Gil
Secretari del Govern

(21.328.016)
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