1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8734 - 19.8.2022
CVE-DOGC-A-22229012-2022

CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
RESOLUCIÓ PRE/2565/2022, de 17 d'agost, de modificació de les llistes de persones aspirants admeses i
excloses en els processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits,
convocats per la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de les convocatòries 300 i 400).
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, s'ha adoptat l'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 (DOGC núm. 8675, de 25.5.2022),
en què es relacionen el nombre de places que, per a cada cos, escala o especialitat de personal funcionari i per
a cada categoria professional de personal laboral, es regeixen pel sistema selectiu excepcional de concurs de
mèrits.
En execució de la referida Oferta d'Ocupació Pública d'Estabilització d'Ocupació Temporal de la Generalitat de
Catalunya, i pel que fa al sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, han estat aprovades, per part de
la Direcció General de Funció Publica, dues convocatòries:
- Resolució PRE/1820/2022, de 9 de juny, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el
sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de
personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de
Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 300) (DOGC núm. 8687, de 13.6.2022; correcció d'errades
DOGC núm. 8703, de 6.7.2022).
- Resolució PRE/1821/2022, de 9 de juny, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el
sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal
laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública
(núm. de registre de la convocatòria 400) (DOGC núm. 8687, de 13.6.2022; correcció d'errades DOGC núm.
8703, de 6.7.2022).
D'acord amb les bases comunes 8.1 i 13 contingudes en ambdues convocatòries, en data 22 de juliol de 2022
es van publicar en el DOGC la Resolució PRE/2310/2022, de 20 de juliol, i la Resolució PRE/2309/2022, de 20
de juliol, que, respectivament, aproven la llista de persones aspirants admeses i excloses en relació amb
cadascun dels processos selectius que conformen aquestes dues convocatòries amb núm. de registre 300 i
400, així com la seva publicació a través del Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de
Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat), també consultable a l'enllaç web
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupaciotemporal/concurs-de-merits/.
Amb posterioritat a la publicació esmentada del dia 22 de juliol de 2022, relativa a la llista de persones
aspirants admeses i excloses en els processos selectius que conformen aquestes dues convocatòries, s'han
presentat diversos escrits de persones aspirants que han manifestat haver formulat, de forma clara i
indubitada, erròniament la seva sol·licitud de participació quant al cos, escala o especialitat funcionarial o la
categoria professional laboral, tenint en compte la dualitat de convocatòries existents o els diferents processos
selectius que conformen cadascuna d'aquestes convocatòries.
Vistos els escrits presentats, la Direcció General de Funció Pública ha procedit a una anàlisi del conjunt de
sol·licituds de participació formulades respecte dels processos selectius que conformen ambdues convocatòries
amb núm. de registre 300 i 400, i ha verificat que hi ha persones aspirants que han formulat sol·licitud de
participació respecte de cossos, escales o especialitats funcionarials o de categories professionals laborals en
què no consta que tinguin o hagin tingut vinculació jurídica amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya
i, alhora, no l'han formulada en relació amb aquelles en què tenen o han tingut aquesta vinculació jurídica.
En aquest sentit, l'Administració de la Generalitat de Catalunya disposa de les dades relatives a la trajectòria
professional i administrativa de les persones que, havent prestat serveis en aquesta Administració, han
formulat erròniament la seva sol·licitud en relació amb aquests processos d'estabilització.
En aquest context, s'han de posar de relleu els principis antiformalista i in dubio pro actione, que presideixen
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l'actuació davant i per part de les administracions públiques, interpretats en el sentit de flexibilitzar els tràmits
dels procediments administratius, de tal manera que els defectes formals que afecten les actuacions de les
persones interessades no suposin la pèrdua irreversible de fer valer els seus drets.
Així mateix, escau recordar la finalitat dels processos d'estabilització de la Llei 20/2021, de 28 de desembre,
consistent a fer efectiu el dret fonamental a l'accés a les funcions i càrrecs públics, amb unes condicions
d'estabilitat que, fins a la data, no s'havien produït.
Aquestes consideracions determinen, en el seu conjunt, la necessitat d'adoptar, per part de l'òrgan convocant,
mesures adequades a fi de donar resposta a les circumstàncies anteriorment exposades.
En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

Resolc:

—1 Modificar les llistes de persones aspirants admeses i excloses en els processos d'estabilització, mitjançant
el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, convocats per la Direcció General de Funció Pública (núm.
de registre de les convocatòries 300 i 400), en el sentit d'incorporar-hi les persones aspirants que es trobin
incloses en un dels dos supòsits següents:
a) Les persones aspirants que han manifestat haver formulat, de forma clara i indubitada, erròniament la
seva sol·licitud de participació quant al cos, escala o especialitat funcionarial o la categoria professional laboral,
tenint en compte la dualitat de convocatòries existents o els diferents processos selectius que conformen
cadascuna d'aquestes convocatòries.
b) Les persones aspirants que han formulat sol·licitud de participació respecte d'un cos, escala o especialitat
funcionarial o d'una categoria professional laboral en què no consta que tinguin o hagin tingut vinculació
jurídica amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, alhora, no l'han formulada en relació amb aquella
en què tenen o han tingut aquesta vinculació jurídica.
Correlativament, en qualsevol d'aquests dos supòsits, aquestes persones causen automàticament baixa de
participació respecte del cos, escala o especialitat funcionarial o de la categoria professional laboral
corresponent, d'acord amb el que es preveu en aquest apartat de la present Resolució.

—2 Fer públiques les llistes modificades de persones aspirants admeses i excloses a través del Tauler d'anuncis
de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler, http://tauler.gencat.cat.
Aquesta publicació també podrà ser consultada a l'enllaç següent:
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupaciotemporal/concurs-de-merits/.

—3 Les persones aspirants incorporades a les llistes de persones admeses i excloses en virtut dels apartats 1 i
2 de la present Resolució, disposaran directament de la valoració provisional de mèrits prevista en la base
comuna 8.3 continguda en ambdues convocatòries, en relació amb la qual podran efectuar les al·legacions i
acreditacions que estimin oportunes, en els termes i en els terminis previstos en la referida base comuna 8.3
de les respectives convocatòries.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs potestatiu de reposició davant la persona titular de la Direcció General de Funció Pública, en el termini
d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en
procediments de la Direcció General de Funció Pública, o bé directament recurs contenciós administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar a partir de l'endemà de la publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre
recurs que considerin procedent per a la defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 17 d'agost de 2022

Per atribució (Acord GOV/117/2022, de 7 de juny; DOGC núm. 8684, de 08.06.2022)
P. d. (Resolució PRE/3757/2021, de 20 de desembre; DOGC núm. 8567, de 21.12.2021)
Alícia Corral Sola
Directora general de Funció Pública

(22.229.012)
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