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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 
AL PROJECTE DE DECRET DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 
266/2000, DE 31 DE JULIOL, PEL QUAL ES REGULA LA 
INSPECCIÓ D’ENSENYAMENT 
 
 
 

Consideració preliminar: habilitació de l’Oficina Antifrau 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC), creada mitjançant la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, va néixer com a institució específicament dirigida a 
preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei  
del sector públic a Catalunya. 
 
És en compliment d’aquesta missió que l’OAC desplega la seva potestat indicativa,  
adreçant-se als poders públics amb propostes i recomanacions sobre disposicions 
normatives vigents o en tràmit d’aprovació. 
 
La iniciativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que 
motiva el present informe té per objecte desenvolupar el marc legal (Disposició 
addicional quinzena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació) pel que fa la 
provisió temporal de llocs d’inspector en comissió de serveis per mitjà de convocatòries 
de concurs de mèrits específics entre funcionaris dels cossos docents. 
 
L’Oficina, des de l’exigible respecte i la necessària neutralitat envers les raons 
d’oportunitat que es troben darrere l’impuls polític de la present iniciativa, ha parat 
atenció, particularment, en aquells aspectes la concreció positiva dels quals pot incidir 
potencialment en la integritat i la transparència de les nostres institucions, en 
particular: transparència i accés a la informació pública; publicitat; imparcialitat i 
conflicte d’interessos. 
 
 
 
Article 19. Provisió provisional 
 
D’acord amb aquest precepte: 
 

«19.1 En ocasió de vacant, per manca de funcionaris dels cossos d’inspecció, es 
poden incorporar a l’exercici de la funció inspectora funcionaris d’altres cossos 
docents en comissió de serveis. Aquests funcionaris han de reunir els requisits 
establerts per a l’accés al cos d’Inspectors d’Educació. 
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19.2 La provisió temporal de llocs d’inspector en comissió de serveis es fa 
mitjançant concurs de mèrits específics.» 

 
La present iniciativa normativa consisteix en una modificació del vigent Decret 
266/2000, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d’Ensenyament, 
concretament, en afegir a aquesta norma reglamentària un nou Capítol 5 titulat 
“provisió provisional dels llocs de la Inspecció” —que incorpora els articles 19 a 23—, 
així com una nova Disposició transitòria tercera i la derogació de l’article 3.2. 
 
El marc legal en què s’incardina aquesta modificació ve constituït per la Disposició 
addicional quinzena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació que porta per títol 
“Provisió de llocs d’inspector o inspectora en comissió de serveis” i segons la qual: «La 
provisió temporal, amb els perfils que s’estableixin, de llocs d’inspector o inspectora en 
comissió de serveis s’ha de fer per mitjà de convocatòries de concurs de mèrits 
específics entre funcionaris dels cossos docents. S’hi han de valorar la capacitat 
professional i els mèrits específics com a docents. Entre aquests mèrits s’ha de 
considerar la pertinença al Cos de Catedràtics i, d’una manera preferent, l’exercici de 
càrrecs directius amb avaluació positiva i haver ocupat llocs de responsabilitat tècnica 
en l’Administració educativa de Catalunya». 
 
Com es pot comprovar, ha estat voluntat del legislador sectorial que la provisió 
temporal (en comissió de serveis) de llocs d’inspector o inspectora es regeixi pel 
mecanisme de concurs de mèrits específics. 
 
Segons resulta de la regulació específica en matèria de funció pública docent, el 
concurs, juntament amb la provisió especial, són els dos sistemes ordinaris de provisió  
(definitiva) dels llocs de treball reservats a funcionaris dels centres educatius públics i 
dels serveis educatius. 
 
A tal previsió legal no és aliena la rellevància de les funcions que en el sistema educatiu 
es reserven als llocs de treball de la Inspecció d’Educació, raó per la qual és necessari 
dotar de les màximes garanties d’encert i transparència els mecanismes de provisió 
d’aquests llocs tan sensibles, fins i tot quan la provisió només té caràcter provisional. 
 
És des d’aquesta perspectiva que cal valorar tant la redacció del precepte ara comentat 
(article 19), com la resta de preceptes projectats, és a dir, tenint present que la remissió 
legal al sistema de concurs de mèrits específic s’ha d’entendre feta a la regulació 
d’aquest mecanisme de provisió en el seu conjunt, incloent la totalitat de garanties de 
publicitat i de procediment que contemplen tant el text refós aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, com el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional 
dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, normes aquestes que 
resulten d’aplicació supletòria a manca de norma específica per al personal docent. 
 
 
 
Article 20. Concurs de mèrits 
 
El precepte estableix: 
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«20.1 El concurs de mèrits específics per ocupar temporalment, en comissió de 
serveis, llocs vacants d’inspector en les diferents Inspeccions territorials es 
convoca per la persona titular del Departament d’Ensenyament, que també 
aprova les bases de la convocatòria. 
En el moment de presentar la sol�licitud de participació en el concurs de mèrits, 
els aspirants han de presentar un projecte escrit relacionat amb les tasques de la 
inspecció. 
20.2 La selecció dels aspirants que participen en el concurs és realitza per una 
comissió nomenada per la persona titular del Departament d’Ensenyament i 
presidida per la persona titular de la Subdirecció General de la Inspecció 
d’Educació o persona en qui delegui.» 

 
Pel que fa el primer apartat, es recomana que siguin les bases de la convocatòria les que 
determinin l'objecte concret d'aquest projecte que ha de ser presentat juntament amb la 
sol�licitud de participació en el concurs. 
 
Fóra convenient que la redacció preveiés expressament que els paràmetres d’acord amb 
els quals s’hagi d’elaborar el projecte escrit es fixin en la corresponent convocatòria de 
tal manera que, una vegada publicada al DOGC, tota persona aspirant es trobi en 
igualtat de condicions a l’hora de preparar aquest document, entre elles, el temps 
disponible fins al moment de lliurament.  
 
En idèntic sentit, també seria desitjable que els paràmetres d’elaboració del projecte 
siguin formulats de manera que es neutralitzi qualsevol avantatge (si més no en aquest 
aspecte) que pogués derivar del fet d’haver desenvolupat prèviament tasques 
d’inspecció. 
 
En relació amb el segon apartat del precepte projectat, recomanem que ja la norma 
reglamentària determini la composició de la comissió de selecció, si més no, 
determinant la seva estructura (nombre de vocals i la seva procedència), doncs la 
norma es limita a dir que ha de ser presidida per la persona titular de la Subdirecció 
General de la Inspecció d’Educació o persona en qui delegui. 
 
Raons de seguretat jurídica fan que aquesta opció resulti preferible a la de diferir a cada 
convocatòria particular la concreta determinació de la composició de la comissió. 
 
 
 
Article 22. Aspirants seleccionats 
 
L’apartat primer del precepte estableix: 
 

«22.1 La comissió de selecció fa pública la llista d’aspirants seleccionats amb les 
persones que superin el concurs, ordenades per ordre de puntuació, de major a 
menor. 
»22.2; 22.3; 22.4; 22.5 [...].»  
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En aquest punt, i d’acord amb allò que hem sostingut en tractar l’article 19 del text 
projectat, es recomana introduir en la norma la previsió expressa de què la llista 
definitiva amb les persones seleccionades serà objecte de publicació al DOGC. 
 
Aquesta elemental mesura de transparència resulta coherent amb la previsió 
continguda amb caràcter general per a les convocatòries en l’article 64 del text refós 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre que, en aquest cas, s’ha d’entendre 
que resulta d’aplicació. 
 
 
Barcelona, 23 de març de 2015 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 


