
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització
d'Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

La present Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació Temporal s'aprova en el marc del que preveu la
Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació
pública.

Si bé l'actual marc normatiu de la funció pública ha establert limitacions en el nomenament del personal
funcionari interí i en la contractació de personal laboral temporal, circumscrivint-los a casos excepcionals i
taxats vinculats a l'estricta necessitat i urgència fins a la seva cobertura per funcionaris o funcionàries de
carrera, l'evolució de l'ocupació en el sector públic de la Generalitat es caracteritza per un augment continuat
de la taxa de temporalitat, que s'ha situat entorn a un percentatge del 35,5 per cent dels empleats i
empleades públics amb un vincle professional temporal amb aquesta Administració.

La Directiva 1999/70 CE del Consell, de 28 de juny de 1999, relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el
CEEP sobre el contracte de durada determinada, ha tingut impacte directe en aquesta qüestió atès que apunta
cap a una clara preeminència de la prestació de serveis amb caràcter permanent com a forma més comuna de
relació administrativa i laboral i identifica, com a objectius essencials, la millora de la qualitat del treball de
durada determinada garantint el respecte al principi de no-discriminació i l'establiment d'un marc per evitar els
abusos derivats de la utilització de successius contractes o relacions laborals de durada determinada. En
atenció al contingut d'aquest clàusula, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea —en endavant, TJUE— ha
considerat que l'aplicació de les solucions efectives i dissuasives depenen del Dret nacional, instant les
autoritats nacionals a adoptar mesures efectives i adequades per prevenir i, en el seu cas, sancionar un
eventual ús abusiu de la temporalitat. En atenció al que s'ha exposat, la doctrina que ha fixat el TJUE en
aquesta matèria commina les autoritats espanyoles per incorporar mesures efectives que dissuadeixin i, en el
seu cas, sancionin l'abús de la temporalitat; i que les diferències en el règim jurídic del personal temporal i del
permanent han de justificar-se únicament en raons objectives orientades a una concreta finalitat. Alineat amb
les finalitats esmentades, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, incorpora en el seu component 11,
relatiu a la Modernització de les Administracions Públiques, la reforma orientada a la reducció de la
temporalitat en l'ocupació pública, i la primera de les actuacions previstes és l'adopció de mesures per millorar
l'eficiència dels recursos humans reduint els alts nivells de temporalitat i flexibilitzant la gestió dels recursos
humans a les administracions públiques. L'objectiu de la reforma és situar la taxa de temporalitat estructural
per sota del 8 per cent en el conjunt de les administracions públiques espanyoles, incidint en tres àmbits:
l'adopció de mesures immediates orientades a reduir l'elevada temporalitat; l'articulació de mesures eficaces
per prevenir i sancionar l'abús i el frau en la temporalitat en el futur; i la potenciació de l'adopció d'eines i una
cultura de la planificació per a una millor gestió dels recursos humans.

L'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
l'ocupació pública, autoritza un tercer procés d'estabilització d'ocupació pública addicionalment als processos
d'estabilització que van preveure les lleis de pressupostos generals de l'Estat per als anys 2017 i 2018.
Concretament, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places
de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma
d'organització de recursos humans, i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera
temporal i ininterrompudament com a mínim en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. A les
places del cos d'Advocacia de la Generalitat de Catalunya, s'ingressarà mitjançant el sistema d'oposició lliure,
d'acord amb la seva normativa específica, en concret, la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis
jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, es preveu que les places afectades per les taxes de reposició addicionals per a l'estabilització de
l'ocupació temporal autoritzades per les lleis de pressupostos generals de l'Estat per al 2017 i 2018, seran
incloses dins aquest nou procés d'estabilització sempre que haguessin estat incloses en les corresponents
ofertes d'ocupació pública d'estabilització i no haguessin estat convocades, o havent estat convocades i

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

Núm. 8675 - 25.5.20221/18 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22144215-2022



resoltes, hagin quedat sense cobrir.

Per a aquest procés d'estabilització, la normativa estatal de caràcter bàsic preveu, d'acord amb el que s'acordi
en el marc de la negociació col·lectiva de l'àmbit respectiu, el respecte dels principis de lliure concurrència,
igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Pel que fa al calendari per a la seva aprovació, es preveu que l'oferta d'ocupació que articuli els processos
d'estabilització esmentats, s'hagi d'aprovar i publicar en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de
2022, i les respectives convocatòries abans del 31 de desembre de 2022, i han de finalitzar abans del 31 de
desembre de 2024.

D'altra banda, la disposició addicional sisena del Text legal habilita les administracions públiques per tal de
convocar, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, pel sistema de concurs, aquelles places que
haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de
2016.

A més, la disposició addicional vuitena estableix que aquests processos d'estabilització mitjançant el sistema de
concurs han d'incloure en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de
manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016.

Aquests processos d'estabilització han de garantir l'aplicació dels principis de mèrit i capacitat i la resta de
principis que regeixen l'accés a l'ocupació pública previstos en l'article 23.2 de la Constitució espanyola.

L'article 33 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, estableix que, per a 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, s'autoritza al Govern a incorporar a la taxa de reposició d'efectius les places incloses en ofertes
anteriors que no s'hagin executat.

La present oferta d'ocupació pública esdevé un instrument idoni per contribuir a assolir l'objectiu final i
prioritari de situar la taxa de temporalitat en places estructurals per sota del 8 per cent en data 31 de
desembre de 2024, d'acord amb les exigències de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

En atenció a la finalitat de reduir l'índex de temporalitat en l'ocupació pública i la identificació de les
característiques de les places objecte d'oferta d'ocupació pública que efectua la normativa legal habilitant, la
present oferta no preveu la cobertura de places mitjançant el torn de promoció interna. Tanmateix, s'estableix
una garantia d'aquesta promoció interna a través dels compromisos d'impulsar les actuacions necessàries per
tal d'habilitar l'aprovació de futurs processos selectius de promoció interna, en què el nombre de places es
calcularan d'acord amb els percentatges previstos normativament i sobre la base del nombre total de places
ofertades.

De conformitat amb la normativa bàsica aplicable, en aquesta oferta es preveu una reserva de, com a mínim,
el 7 per cent del total de places perquè siguin cobertes per persones amb discapacitat, del qual el 2 per cent
d'aquestes places s'han de reservar per a aquelles persones que acreditin discapacitat intel·lectual. En la
present oferta, aquesta reserva se circumscriurà a les places objecte d'oferta pel sistema de concurs oposició
d'estabilització i, respecte del cos d'Advocacia de la Generalitat, es reserva en el sistema d'oposició per
estabilització.

Pel que fa a les primeres destinacions obtingudes mitjançant els processos selectius que es desenvolupin en
execució de la present oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal, s'estableix que les
adjudicacions ho seran amb caràcter provisional, als efectes de preservar el dret a la mobilitat dels funcionaris i
funcionàries de carrera d'acord amb el que preveu el Reglament general de provisió de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret
123/1997, de 13 de maig.

Addicionalment a l'anterior, es possibilita que es pugui romandre en la mateixa plaça ocupada temporalment si
aquesta resulta adjudicable en aquests processos per al cas que se superi el corresponent procés selectiu per
part de la persona que l'ocupa. Els llocs de treball de personal docent no universitari seran proveïts d'acord
amb el sistema d'adjudicació de destinacions provisionals per modificació de les plantilles dels centres i serveis
educatius públics a l'inici del curs següent a la publicació de la resolució d'aprovació de les persones
seleccionades en les corresponents convocatòries. Quant al personal laboral docent, la destinació provisional
serà determinada en funció de les plantilles dels centres vigents a l'inici de curs en què finalitzi el respectiu
procediment de selecció.

En aquest sentit, s'ha de significar que la present oferta no es refereix en cap cas a llocs de treball
específicament identificats sinó exclusivament a places dels corresponents cossos, escales i categories
professionals atès que els llocs de treball es concretaran amb motiu de la seva adjudicació com a resultat de la
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convocatòria respectiva.

Així mateix, en atenció a la finalitat de reduir l'ocupació temporal i garantir l'efectivitat dels processos selectius,
es preveu que el nombre de places objecte de convocatòria mitjançant el sistema de concurs de mèrits en
compliment de l'objectiu d'estabilització poden acréixer les places objecte de convocatòria en el concurs
oposició d'estabilització i a l'inrevés, sens perjudici de les places de personal docent que es regeixen per la
normativa sectorial d'aplicació.

El Departament d'Economia i Hisenda ha emès el seu informe favorable en relació amb la present oferta
d'ocupació pública.

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 Tècnica 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.

Aquesta oferta habilita convocatòries d'accés per a la cobertura d'un total de 46.845 places, desglossades en
11.776 places del sector de personal d'administració i tècnic; 27.433 places de funcionaris i funcionàries de
cossos docents no universitaris i personal laboral docent del Departament d'Educació; i 7.636 places de
personal estatutari dels serveis de salut i laboral al servei de l'Institut Català de la Salut.

De conformitat amb els articles 5.c) i 6.1.c) del text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, i l'article 4.1 del Decret 222/2016, de 15 de març;

A proposta de les persones titulars dels departaments de la Presidència, d'Economia i Hisenda, i d'Educació, el
Govern

Acorda:

—1 Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya per un total de 39.209 places.

—2 El Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut aprovarà i publicarà, abans de l'1 de juny de
2022, l'oferta d'ocupació pública d'estabilització de 7.636 places de personal estatutari dels serveis de salut de
l'Institut Català de la Salut, distribuïdes en els grups, cossos, especialitats i categories que corresponguin.

—3 El total de places objecte d'oferta d'ocupació publica d'estabilització es distribueix d'acord amb el següent:

a) 11.776 places del sector de personal d'administració i serveis (personal funcionari d'administració i tècnic i
personal laboral del VI conveni col·lectiu únic) que es consignen en l'annex 1 d'aquest Acord.

b) 27.433 places de funcionaris i funcionàries de cossos docents no universitaris i personal laboral docent del VI
conveni col·lectiu únic del Departament d'Educació que es consignen en l'annex 2 d'aquest Acord.

—4 En els respectius annexos es distribueixen les places en funció del sistema selectiu d'accés i de la seva
classificació en grups, subgrups, cossos i escales de personal funcionari i, si escau, àmbit funcional, i en grups i
categories professionals de personal laboral.

A aquests efectes, els annexos distingeixen entre places que es convoquen pel sistema selectiu excepcional de
concurs de mèrits d'estabilització a l'empara de les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021,
del 28 de desembre; sistema selectiu de concurs oposició d'estabilització a l'empara l'article 2.1 de la Llei
20/2021, del 28 de desembre; i sistema selectiu d'oposició d'estabilització per a l'accés al cos d'Advocacia de la
Generalitat de Catalunya a l'empara de la legislació específica de la Generalitat de Catalunya.

Aquests annexos consignen igualment les places dels sistemes selectius de concurs oposició i d'oposició
reservades per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
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—5 Aquesta oferta d'ocupació pública d'estabilització inclou les places actualment existents objecte d'ofertes
d'ocupació pública aprovades i publicades amb anterioritat que no han estat convocades o que, havent estat
convocades, han resultat desertes, analitzades a l'empara de la Llei 20/2021, del 28 de desembre. Així mateix,
les places que resultin desertes dels processos d'estabilització convocats i en curs acreixeran les places objecte
d'aquesta oferta d'ocupació pública d'estabilització.

—6 Les places que eventualment puguin resultar desertes en la convocatòria de concurs de mèrits
d'estabilització seran objecte de convocatòria en el concurs oposició d'estabilització i les places que
eventualment puguin resultar desertes en la convocatòria de concurs oposició d'estabilització podran
incorporar-se a l'oferta pública d'ocupació de la Generalitat de Catalunya per al 2022. Així mateix, aquesta
oferta d'ocupació pública d'estabilització pot ser ampliada pel que respecta a les places objecte de convocatòria
en el concurs de mèrits en compliment de l'objectiu d'estabilització detraient les places objecte de convocatòria
en el concurs oposició d'estabilització i a l'inrevés.

Les places d'aquesta oferta dels cossos, escales i categories laborals que tenen convocatòries vigents de
processos selectius d'accés i de provisió poden ser objecte d'adequació en funció de la seva vinculació amb els
processos d'estabilització. Així mateix, les convocatòries vigents de processos selectius no iniciats i de provisió
poden esser objecte d'adequació

—7 Els llocs de treball de personal funcionari d'administració i tècnic resultants de les convocatòries derivades
d'aquesta oferta d'ocupació pública d'estabilització s'adjudicaran amb caràcter provisional. Així mateix, al
personal funcionari d'administració i tècnic que superi el procés d'estabilització se li adjudicarà provisionalment
el lloc de treball que ocupava en règim d'interinitat sempre que aquest sigui inclòs en la relació de llocs de
treball adjudicables de la corresponent convocatòria; en cas contrari, les destinacions s'adjudicaran per ordre
de puntuació.

—8 Les convocatòries derivades d'aquesta oferta d'ocupació pública d'estabilització s'han d'aprovar i publicar
abans del 31 de desembre de 2022. 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 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 24 de maig de 2022

Xavier Bernadí Gil

Secretari del Govern

ANNEX 1

PLACES DEL SECTOR DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PERSONAL FUNCIONARI
D'ADMINISTRACIÓ I TÈCNIC I PERSONAL LABORAL VI CONVENI COL·LECTIU ÚNIC)

A. Places que es regeixen pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits
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Sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits. Personal funcionari

Subgrup Cos Places

A1 Cos d'advocacia 7

A1 Cos de titulació superior, arquitectura 27

A1 Cos de titulació superior, arxivística 30

A1 Cos de titulació superior, biologia 35

A1 Cos superior d'administració, escala superior d'administració general 436

A1 Cos superior d'administració, escala superior d'administració general (Agència de l'Habitatge de
Catalunya / a extingir)

5

A1 Cos superior d'administració, escala superior d'administració general. Àmbit funcional d'execució
penal

63

A1 Cos de titulació superior, educació física 1

A1 Cos de titulació superior, enginyeria de telecomunicacions 3

A1 Cos de titulació superior, enginyeria agrònoma 28

A1 Cos de titulació superior, enginyeria de camins, canals i ports 2

A1 Cos de titulació superior, enginyeria de forests 13

A1 Cos de titulació superior, enginyeria industrial 11

A1 Cos de titulació superior, enginyeria química 3

A1 Cos de titulació superior, geofísica 4

A1 Cos de titulació superior, geografia 8

A1 Cos de titulació superior, geologia 4

A1 Cos de titulació superior, inspecció seguretat nuclear i protecció radiològica 1

A1 Cos de titulació superior, metges/esses avaluadors 7

A1 Cos de titulació superior, patrimoni artístic: arqueologia 1

A1 Cos de titulació superior, patrimoni artístic: patrimoni històric i arts plàstiques 1

A1 Cos de titulació superior, pedagogia 15

A1 Cos de titulació superior, pedagogia. Àmbit funcional d'execució penal 4

A1 Cos de titulació superior, planificació lingüística 9

A1 Cos de titulació superior, psicologia 50

A1 Cos de titulació superior, psicologia. Àmbit funcional d'execució penal 82
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A1 Cos de titulació superior, química 10

A1 Cos de titulació superior, salut pública 40

A1 Cos de titulació superior, veterinària 174

A1 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport, personal facultatiu - titulació específica de Dret 12

A1 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport, personal facultatiu - titulació específica d'Econòmiques
i Empresarials

1

A1 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport, personal facultatiu - titulació específica d'Enginyer/a
industrial

1

A1 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport, personal facultatiu - titulació específica d'Enginyer/a
de telecomunicacions

1

A1 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport, personal facultatiu - titulació específica de Filologia
catalana

1

A1 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport, personal facultatiu - titulació específica d'Informàtic/a 1

A1 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport, personal facultatiu - titulació específica de Periodisme 3

A1 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport, personal facultatiu - titulació específica de Psicòleg/a 1

A1 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport, personal facultatiu - sense titulació específica 1

A2 Cos de diplomatura, arquitectura tècnica 26

A2 Cos de diplomatura, biblioteconomia 57

A2 Cos de gestió d'administració, escala de gestió d'administració general 582

A2 Cos de gestió d'administració, escala de gestió d'administració general (Agència de l'Habitatge de
Catalunya / a extingir)

2

A2 Cos de diplomatura, educació social 61

A2 Cos de diplomatura, educació social. Àmbit funcional d'execució penal 148

A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica agrícola 115

A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de forests 9

A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de mines 2

A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica industrial 58

A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica d'obres públiques 9

A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de telecomunicacions 1

A2 Cos de diplomatura, intèrprets informadors/ores turístics 5

A2 Cos de diplomatura, salut pública 13

A2 Cos de diplomatura, treball social 6
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A2 Cos de diplomatura, treball social. Àmbit funcional d'execució penal 117

A2 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport, personal tècnic - tècnic/a enginyer/a tècnic/a
industrial

1

C1 Cos administratiu, escala administrativa 597

C1 Cos administratiu, escala administrativa (Agència de l'Habitatge de Catalunya / a extingir) 6

C1 Cos tècnic d'especialistes, analistes de laboratori 5

C1 Cos tècnic d'especialistes, delineants 6

C1 Cos tècnic d'especialistes, grup de serveis penitenciaris. Àmbit funcional d'execució penal 291

C2 Cos de bombers, escala bàsica 3

C2 Cos auxiliar d'administració, escala auxiliar administrativa 2.336

C2 Cos auxiliar d'administració, escala auxiliar administrativa (Agència de l'Habitatge de Catalunya / a
extingir)

12

C2 Cos auxiliar tècnic, auxiliars de laboratori 3

C2 Cos auxiliar tècnic, grup de serveis penitenciaris. Àmbit funcional d'execució penal 2

E Agrupació professional de funcionaris del cos subaltern 457

Total  6.026

Sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits. Personal laboral

Grup Categoria Places

A1 Analista informàtic/a 5

A1 Antropòleg/a 2

A1 Arquitecte/a 2

A1 Llicenciat/ada 21

A1 Metge/essa 21

A1 Periodista 43

A1 Professor/a 16

A1 Professor/a d'escola de capacitació nàutico-pesquera 4

A1 Professor/a de l'INEFC 13

A1 Tècnic/a de documentació i informació 2

A1 Tècnic/a de gestió del trànsit 3
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A1 Tècnic/a en inserció laboral del personal amb discapacitat intel·lectual 2

A1 Tècnic/a en seguretat viària i mobilitat 3

A2 Analista-programador/a informàtic 4

A2 Cap de primera d'administració 7

A2 Protocol-relacions públiques 2

A3 Cap de segona d'administració 21

A3 Tècnic/a d'edició i disseny 1

B1 Dinamitzador/a lingüístic 17

B1 Estadístic/a 1

B1 Diplomat/ada en infermeria 72

B1 Diplomat/ada en treball social 22

B1 Educador/a social 73

B1 Educador/a social. Animador/a sociocultural 3

B1 Educador/a social. Educador/a especialitzat 39

B1 Educador/a llar d'infants 121

B1 Fisioterapeuta 63

B1 Monitor/a de formació ocupacional 54

B1 Perit/a 1

B1 Professor/a d'escola de capacitació nàutico-pesquera 1

B1 Professor/a d'escola de capacitació agrària 2

B1 Programador/a informàtic 11

B1 Psicomotricista 1

B1 Restaurador/a de béns culturals 3

B1 Tècnic/a de gestió 7

B1 Tècnic/a d'empreses i activitats turístiques 1

B1 Terapeuta ocupacional 2

B1 Tutor/a de residència 1

C1 Analista de laboratori 1

C1 Delineant superior 1
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C1 Educador/a d'educació especial en centres públics 413

C1 Encarregat/ada 5

C1 Governant/a 3

C1 Integrador/a social 102

C1 Tècnic/a administratiu/iva 20

C1 Tècnic/a especialista animador/a sociocultural 12

C1 Tècnic/a especialista controlador/a pecuari 1

C1 Tècnic/a especialista cuiner/a 1

C1 Tècnic/a especialista en educació infantil 470

C1 Tècnic/a especialista d'explotació de carreteres 3

C1 Tècnic/a especialista informàtic/a 45

C1 Tècnic/a especialista-inspector/a de ports i costes 2

C1 Tècnic/a especialista en manteniment 3

C1 Tècnic/a especialista en manteniment d'helicòpters 5

C1 Tècnic/a especialista d'obres públiques 1

C1 Tècnic/a especialista operador/a de control 94

C1 Tècnic/a especialista operador/a de gestió del trànsit 6

C1 Tècnic/a especialista en patologia forense 10

C1 Tècnic/a especialista en so i imatge 4

C1 Tècnic/a especialista sobrestant d'obres públiques 9

C1 Tècnic/a especialista en telecomunicacions 3

C1 Tècnic/a especialista en treball de camp 3

C1 Traductor/a-intèrpret 3

C2 Auxiliar d'inspecció de transport 7

C2 Conductor/a (carnet C) 29

C2 Especialista d'oficis 15

C2 Pràctic/a topògraf/a 2

C2 Responsable de magatzem 6

C2 Tècnic/a de centres de disminuïts psíquics 40

C2 Tècnic/a auxiliar d'obres públiques 7
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C2 Xofer/a del servei de representació 23

D1 Agent censal 1

D1 Auxiliar administratiu/iva 16

D1 Auxiliar de geriatria 615

D1 Auxiliar d'educació especial 70

D1 Auxiliar sanitari/ària 2

D1 Conductor/a (carnet B2) 90

D1 Emmagatzemador/a 5

D1 Guarda de reserva de fauna 6

D1 Oficial/a de 1a. Agrari/ària 9

D1 Oficial/a de 1a. Auxiliar d'internat 3

D1 Oficial/a de 1a. Bugader/a 1

D1 Oficial/a de 1a. Conservador/a de carreteres 19

D1 Oficial/a de 1a. Cuiner/a 34

D1 Oficial/a de 1a. Electricista 1

D1 Oficial/a de 1a. Fuster/a 2

D1 Oficial/a de 1a. Jardiner/a 1

D1 Oficial/a de 1a. Llauner/a 2

D1 Oficial/a de 1a. Manteniment 70

D1 Oficial/a de 1a. Mecànic/a 1

D1 Oficial/a de 1a. Paleta 1

D1 Oficial/a de 1a. Pràctic/a especialitzat/ada 1

D1 Oficial/a de 1a. Prevenció activa forestal 6

D1 Oficial/a de 1a. Taller-ràdio 7

D1 Oficial/a de 1a. Vaquer/a 1

D1 Recepcionista 19

D1 Telefonista 27

D1 Vigilant auxiliar d'explotació 1

D2 Ajudant/a de cuina-netejador/a 74

D2 Ajudant/a d'ofici. Cuiner/a 10
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D2 Ajudant/a d'ofici. Bugader/a 1

D2 Cambrer-netejador/a 35

D2 Personal de serveis especialitzats. Peó 7

E Ajudant/a d'ofici. Serveis generals 14

E Ajudant/a d'ofici. Forestal 327

E Guarda 3

E Netejador/a 7

E Peó-mosso/a 1

E Porter/a 27

E Subaltern/a 33

Total  3.566

B. Places que es regeixen pel sistema selectiu de concurs oposició d'estabilització

Sistema selectiu de concurs oposició d'estabilització. Personal funcionari

Subgrup Cos Places

No
reservades

Reservades a
persones amb
discapacitat

Reservades a
persones amb
discapacitat
intel·lectual

Total

A1 Cos de titulació superior, arquitectura 12 5 2 19

A1 Cos de titulació superior, arxivística 10 4 2 16

A1 Cos de titulació superior, biologia 4 2 0 6

A1 Cos superior d'administració, escala superior
d'administració general

13 5 2 20

A1 Cos superior d'administració, escala superior
d'administració general. Àmbit funcional
d'execució penal

5 2 0 7

A1 Cos de titulació superior, educació física 1 1 0 2

A1 Cos de titulació superior, enginyeria agrònoma 4 1 0 5

A1 Cos de titulació superior, enginyeria de camins,
canals i ports

1 0 0 1

A1 Cos de titulació superior, enginyeria de forests 1 0 0 1
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A1 Cos de titulació superior, enginyeria industrial 5 2 0 7

A1 Cos de titulació superior, geografia 1 0 0 1

A1 Cos de titulació superior, geologia 1 0 0 1

A1 Cos de titulació superior, metges/esses
avaluadors

4 1 0 5

A1 Cos de titulació superior, patrimoni artístic:
arqueologia

2 1 0 3

A1 Cos de titulació superior, patrimoni artístic:
conservació de museus

1 0 0 1

A1 Cos de titulació superior, pedagogia 1 0 0 1

A1 Cos de titulació superior, pedagogia. Àmbit
funcional d'execució penal

2 1 0 3

A1 Cos de titulació superior, planificació lingüística 1 1 0 2

A1 Cos de titulació superior, psicologia 12 5 2 19

A1 Cos de titulació superior, psicologia. Àmbit
funcional d'execució penal

17 8 3 28

A1 Cos de titulació superior, química 5 2 1 8

A1 Cos de titulació superior, salut pública 14 6 2 22

A1 Cos de titulació superior, veterinària 8 3 1 12

A1 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport,
personal facultatiu - titulació específica de
Ciències químiques

1 1 0 2

A1 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport,
personal facultatiu - titulació específica de Dret

4 1 0 5

A1 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport,
personal facultatiu - titulació específica
d'Enginyer/a de telecomunicacions

1 0 0 1

A1 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport,
personal facultatiu - titulació específica de
Farmàcia

1 0 0 1

A1 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport,
personal facultatiu - titulació específica
d'Informàtic/a

1 1 0 2

A1 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport,
personal facultatiu - titulació específica de
Documentació

1 0 0 1

A1 Cos de mossos d'esquadra, escala de suport,
personal facultatiu - titulació específica de
Psicòleg/a

1 0 0 1

A2 Cos de diplomatura, arquitectura tècnica 13 6 1 20
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A2 Cos de diplomatura, biblioteconomia 3 1 1 5

A2 Cos de gestió d'administració, escala de gestió
d'administració general

111 48 17 176

A2 Cos tècnic gestors/ores tributaris (Agència
Tributària de Catalunya)

57 20 8 85

A2 Cos de diplomatura, educació social 7 3 1 11

A2 Cos de diplomatura, educació social. Àmbit
funcional d'execució penal

13 6 2 21

A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica agrícola 15 9 3 27

A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de
forests

4 1 0 5

A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de
mines

1 0 0 1

A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica
industrial

8 4 1 13

A2 Cos de diplomatura, enginyeria tècnica d'obres
públiques

3 1 0 4

A2 Cos de diplomatura, intèrprets informadors/ores
turístics

2 1 0 3

A2 Cos de diplomatura, salut pública 1 0 0 1

A2 Cos de diplomatura, treball social. Àmbit
funcional d'execució penal

10 4 1 15

C1 Cos administratiu, escala administrativa 208 102 63 373

C1 Cos tècnic d'especialistes, analistes de
laboratori

1 1 0 2

C1 Cos d'agents rurals, escala bàsica, agent 15 0 0 15

C1 Cos tècnic d'especialistes, delineants 2 1 0 3

C1 Cos tècnic d'especialistes, grup de serveis
penitenciaris. Àmbit funcional d'execució penal

67 30 0 97

C2 Cos auxiliar d'administració, escala auxiliar
administrativa

299 150 96 545

C2 Cos auxiliar tècnic, auxiliars de laboratori 2 1 0 3

Total 1.628

Sistema selectiu de concurs oposició d'estabilització. Personal laboral
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Grup Categoria Places

No
reservades

Reservades a
persones amb
discapacitat

Reservades a persones amb
discapacitat intel·lectual

Total

A1 Analista informàtic/a 2 1 0 3

A1 Antropòleg/a 1 0 0 1

A1 Metge/essa 5 2 0 7

A1 Periodista 2 1 0 3

A1 Professor/a d'escola de
capacitació agrària

1 0 0 1

A1 Professor/a de l'INEFC 3 1 0 4

A1 Tècnic/a en seguretat viària i
mobilitat

1 0 0 1

A2 Protocol-relacions públiques 1 1 0 2

A3 Cap de segona d'administració 1 0 0 1

A3 Professor/a d'escola de
capacitació nàutico-pesquera

1 0 0 1

A3 Tècnic/a administratiu/iva de
l'EADOP

1 0 0 1

B1 Dinamitzador/a lingüístic 1 1 0 2

B1 Diplomat/ada en infermeria 5 2 1 8

B1 Educador/a social 1 1 0 2

B1 Educador/a de llar d'infants 10 4 1 15

B1 Fisioterapeuta 2 1 0 3

B1 Monitor/a de formació
ocupacional

4 2 1 7

B1 Programador/a informàtic/a 1 0 0 1

B1 Tècnic/a de gestió 1 0 0 1

B1 Tècnic/a de gestió del trànsit 1 0 0 1

B1 Terapeuta ocupacional 1 1 0 2

C1 Educador/a d'educació especial
en centres públics

136 50 0 186

C1 Integrador/a social 70 27 15 112

C1 Tècnic/a administratiu/iva 3 1 0 4
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C1 Tècnic/a especialista control
pecuari

1 0 0 1

C1 Tècnic/a especialista
d'explotació de carreteres

1 0 0 1

C1 Tècnic/a especialista
informàtic/a

3 3 0 6

C1 Tècnic/a especialista-
inspector/a de ports i costes

1 0 0 1

C1 Tècnic/a especialista d'obres
públiques

1 0 0 1

C1 Tècnic/a especialista
operador/a de control

3 1 0 4

C1 Tècnic/a especialista
operador/a de gestió del
trànsit

1 1 0 2

C1 Tècnic/a especialista en so i
imatge

1 0 0 1

C1 Tècnic/a especialista
sobrestant d'obres públiques

1 0 0 1

C1 Tècnic/a especialista en
telecomunicacions

1 0 0 1

C2 Auxiliar d'inspecció de
transport

1 0 0 1

C2 Conductor/a (carnet C) 3 1 0 4

C2 Especialista d'oficis 5 2 1 8

C2 Tècnic/a auxiliar d'obres
públiques

1 1 0 2

D1 Auxiliar administratiu/iva 2 1 0 3

D1 Auxiliar de geriatria 35 14 2 51

D1 Auxiliar d'educació especial 15 6 0 21

D1 Auxiliar sanitari/ària 1 0 0 1

D1 Conductor/a (carnet B2) 9 4 1 14

D1 Emmagatzemador/a 1 1 0 2

D1 Oficial/a de 1a. Agrari/ària 1 1 0 2

D1 Oficial/a de 1a. Cambrer/a 1 0 0 1

D1 Oficial/a de 1a. Conservador/a
de carreteres

1 0 0 1

D1 Oficial/a de 1a. Cuiner/a 2 1 0 3
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D1 Oficial/a de 1a. Jardiner/a 1 0 0 1

D1 Oficial/a de 1a. Laboratori 1 0 0 1

D1 Oficial/a de 1a. Manteniment 7 4 2 13

D1 Oficial/a de 1a. Maquinista 1 0 0 1

D1 Oficial/a de 1a. Prevenció
activa forestal

1 0 0 1

D1 Oficial/a de 1a. Taller-ràdio 1 0 0 1

D1 Recepcionista 3 1 0 4

D1 Telefonista 3 2 1 6

D2 Ajudant/a de cuina-
netejador/a

6 3 2 11

D2 Cambrer/a-netejador/a 2 1 0 3

D2 Personal de serveis
especialitzats. Netejador/a

1 1 0 2

D2 Personal de serveis
especialitzats. Peó

1 0 0 1

E Ajudant/a d'ofici. Serveis
generals

2 1 0 3

E Guarda 1 0 0 1

E Subaltern/a 1 0 0 1

Total 552

C. Places que es regeixen pel sistema selectiu d'oposició d'estabilització

Sistema selectiu d'oposició d'estabilització. Personal funcionari

Subgrup Cos Places

No
reservades

Reservades a persones amb
discapacitat

Reservades a persones amb
discapacitat intel·lectual

Total

A1 Cos
d'advocacia

3 1 0 4

Total 4
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Annex 2

Places de personal funcionari de cossos docents no universitaris i personal laboral DOCENT VI CONVENI
COL·LECTIU ÚNIC del Departament d'Educació

A. Places que es regeixen pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits

Via excepcional de concurs de mèrits. Personal funcionari

Subgrup Cos Places

A2 Mestres 5.683

A1 Professors/ores d'ensenyament secundari 6.615

A1 Professors/ores d'escoles oficials d'idiomes 122

A1 Professors/ores d'arts plàstiques i disseny 77

A2 Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny 7

Total 12.504

Via excepcional de concurs de mèrits. Personal laboral

Grup Categoria Places Jornada sencera Jornada Parcial

A1 Llicenciat/ada 27 17 10

B Tècnic/a de gestió 98 59 39

B Monitor/a de formació ocupacional 35 35 0

Total 160  

B. Places que es regeixen pel sistema selectiu de concurs oposició d'estabilització

Via de concurs oposició d'estabilització. Personal funcionari

Subgrup Cos Places

Lliure Reservades a persones amb discapacitat Total

A2 Mestres 4.858 555 5.413
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A1 Professors/ores d'ensenyament secundari 8.252 783 9.035

A1 Professors/ores d'escoles oficials d'idiomes 67 10 77

A1 Professors/ores d'arts plàstiques i disseny 53 7 60

A2 Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny 7 1 8

Total 14.593

Via de concurs oposició d'estabilització. Personal laboral

Grup Categoria Places

Lliure Reservades a persones amb
discapacitat

Total Jornada
sencera

Jornada
parcial

A1 Llicenciat/ada 31 3 34 13 21

B Tècnic/a de
gestió

130 12 142 67 75

Total 176  

(22.144.215)
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