
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

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.

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 la taxa de reposició
d'efectius en un màxim del cent per cent en determinats sectors identificats en l'article 19.u.3 per aquelles
administracions que no hagin complert els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic i de regla de la
despesa, mentre que per a la resta de sectors no identificats la fixa, amb caràcter general, en un màxim del
setanta cinc per cent.

D'altra banda, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places
estructurals i dotades pressupostàriament que hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament
almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017 en els col·lectius de personal dels serveis
d'administració i serveis generals, de recerca, de salut pública i inspecció mèdica i altres serveis públics, amb
la finalitat de situar la taxa de cobertura temporal per sota del 8 per cent en aquests àmbits. Aquestes ofertes
d'ocupació que articulin els processos d'estabilització han d'aprovar-se i publicar-se en els exercicis 2018 a
2020.

D'ençà l'exercici 2015 s'han implementat un seguit de mesures que han permès recuperar parcialment
determinades condicions de treball del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i del seu sector
públic, que es van restringir per tal de contribuir a la sostenibilitat pressupostària i financera de l'Administració
de la Generalitat. En aquest escenari esdevé cabdal orientar la política de personal a l'assoliment d'una
administració més eficaç i que s'adreci específicament a la cobertura de les necessitats prioritàries en aquest
moment i, en la mateixa línia que les darreres ofertes públiques d'ocupació, que estan en fase d'execució,
l'actual proposta d'oferta pública d'ocupació s'adreça principalment a la tecnificació de plantilles i el reforç
d'aquells sectors que es consideren prioritaris i essencials.

Els articles 56 i 59 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, regulen la possibilitat d'incloure places
addicionals i la garantia de la promoció interna, respectivament. Així, l'article 60 del Text únic habilita les
convocatòries de manera que si el nombre d'aspirants que superen els processos selectius és inferior al de
places convocades en algun dels torns, el nombre resultant de vacants es pugui incorporar del torn de
promoció interna al torn lliure i a l'inrevés.

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 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 aquesta oferta en places de personal funcionari de
l'agrupació professional del cos de subalterns.

Els departaments de la Generalitat de Catalunya, han efectuat la proposta d'oferta d'ocupació pública
corresponent i el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha emès l'informe favorable.

Així mateix, s'ha donat compliment a allò que determina 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 la Comissió Técnica de la Funció Pública ha emès l'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.

Atesos els articles 5.c) i 6.1.c) del Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
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matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre;

A proposta de les persones titulars dels departaments de Polítiques Digitals i Administració Pública i de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Aprovar l'oferta d'ocupació pública parcial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 1421 places.

 

—2 Del total de places objecte d'oferta, 901 corresponen a l'oferta d'ocupació pública del 2020 i es
distribueixen en els cossos i escales de funcionaris de l'Administració de la Generalitat consignades en l'annex I
del present Acord i 520 places corresponen a la taxa addicional d'estabilització de l'ocupació temporal i es
distribueixen en els cossos i escales de funcionaris consignades en els annex II d'aquest Acord.

 

—3 S'autoritza l'acumulació de 97 places de les que integren la taxa de reposició dels cossos de funcionaris
docents a la taxa de personal a què fa referència l'annex I d'aquest Acord.

 

—4 En els annexos d'aquest Acord es concreten, en els termes previstos en la normativa d'aplicació, les places
que han de ser proveïdes mitjançant promoció interna així com les reservades per a les persones que tinguin
reconeguda la condició legal de discapacitat i les adreçades a persones amb dificultats d'integració laboral per
raó de la seva capacitat intel·lectual.

 

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

 

—6 Els processos selectius d'accés als cossos i escales de personal funcionari en les places consignades a
l'annex II d'aquest Acord es convocaran pel sistema de concurs oposició i la valoració dels mèrits de la fase de
concurs significarà el 40 per cent de la puntuació màxima assolible en el conjunt del concurs oposició. En la
fase de concurs dels processos selectius per a l'accés, pel sistema de torn lliure, als cossos i escales esmentats
es valorarà, exclusivament i en la proporció que determini la convocatòria, els serveis prestats en el mateix cos
i/o escala objecte de convocatòria i el nivell de les competències en matèria de tecnologies de la informació i la
comunicació, acreditades mitjançant certificat ACTIC o equivalent. També seran objecte de valoració els serveis
prestats en cossos o escales d'altres administracions amb funcions homologables, en el seu contingut tècnic i
funcional, als cossos o escales objecte de convocatòria.

 

—7 La resolució de les convocatòries referents a aquesta oferta comporta, quan la plaça que hagi estat objecte
d'oferta estigui ocupada interinament, el cessament de la persona que l'ocupa, que s'ha de produir quan el
funcionari/ària de nou accés en prengui possessió.

 

—8 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 de l'e-tauler i del web corresponent, 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.

 

—9 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 10 de novembre de 2020

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8269 - 12.11.20202/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20316011-2020



 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

 

Meritxell Budó Pla

Consellera de la Presidència i portaveu del Govern

Per assignació de funcions (Acta del Govern del 10 de novembre de 2020)

 

 

Annex I

Distribució de les 901 places corresponents a la taxa de reposició de la Generalitat de Catalunya per a l'any
2020.

 

Cos de Mossos d'Esquadra, escala bàsica-mosso/a de la Generalitat de Catalunya:

Total de places: 395

 

Cos de Bombers, escala bàsica, de la Generalitat de Catalunya:

Total de places: 227

 

Cos de Bombers, inspector/a de l'escala superior, de la Generalitat de Catalunya:

Total de places: 6

         Torn lliure: 3 places

         Torn de promoció interna: 3 places

 

Escala Superior d'Intervenció, Cos d'Intervenció de la Generalitat de Catalunya

Total de places: 9

         Torn lliure: 5 places, de les quals 1 es reserva per a persones amb discapacitat

         Torn de promoció interna: 4 places

 

Cos d'Agents Rurals, sots inspectors de l'escala executiva, de la Generalitat de Catalunya:

Total de places: 32

         Torn lliure: 11 places

         Torn de promoció interna: 21 places

 

Cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris

Total de places 232

         Torn lliure: 186 places

         Torn de promoció interna: 46 places
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Annex II

Distribució de les 520 places corresponents a la taxa addicional d'estabilització de l'ocupació temporal.

 

Cos de titulació superior, veterinària

Total de places: 80, de les quals 4 es reserven per a persones amb discapacitat.

 

Cos de Diplomatura, enginyeria tècnica industrial

Total de places: 40, de les quals 2 es reserven per a persones amb discapacitat.

 

Escala administrativa del cos administratiu d'administració general de la Generalitat de Catalunya

Total de places: 372

         Torn lliure: 205 places, de les quals 35 es reserven per a persones amb discapacitat.

         Torn de promoció interna: 167 places, de les quals 29 es reserven per a persones amb discapacitat.

         Les places desertes reservades a persones amb discapacitat acreixen les del mateix torn, i les desertes
d'un torn acreixen les de l'altre torn.

 

Agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya,
reservades a persones amb discapacitat intel·lectual: 28 places.

 

(20.316.011)
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