
 

 

ACORD 
GOV/           /2019, de      de             , pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública 
parcial del cos superior d’inspectors tributaris i del cos tècnic de gestors 
tributaris de la Generalitat de Catalunya, per a l’any 2019. 
 
 
Les polítiques de contenció de la despesa que la Generalitat de Catalunya ha hagut 
d'aplicar en la darrera dècada han limitat significativament l'aprovació d'ofertes 
d'ocupació pública per a la incorporació de nou personal a l'Administració de la 
Generalitat. 
 
No obstant això, un dels objectius estratègics fixats en els plans de Govern de l’XI i la 
XII legislatures ha estat orientat a la configuració i desplegament d’una Administració 
tributària catalana pròpia del segle XXI ─moderna, eficient, col·laborativa, implantada al 
territori, focalitzada en la lluita i la prevenció del frau fiscal i en l’aplicació integral dels 
tributs, abastant també la recaptació en via executiva dels deutes, tant els tributaris com 
dels derivats d’ingressos de dret públic del sector públic català─, per a la qual cosa cal 
analitzar i planificar el creixement ordenat dels recursos humans necessaris i, més 
concretament, dels pertanyents als cossos tributaris propis.  
 
En aquest sentit, pel que fa als cossos de la Generalitat de Catalunya amb 
competències d’inspecció i gestió tributària, regulats en l’article 217-1 i següents de la 
Llei 17/2017, de l’1 d’agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres 
primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat, en els darrers 
exercicis s’ha fet un esforç per reforçar i consolidar la plantilla d’aquests dos col·lectius, 
mitjançant ofertes d’ocupació pública al 2015 (20 places del cos superior d’inspectors 
tributaris (CSIT) i 40 del cos tècnic de gestors tributaris (CTGT)) i al 2017 (24 places del 
CSIT i 40 del CTGT). 
 
Per tal de donar continuïtat a aquesta línia estratègica d’actuació, es planteja la 
necessitat d’aprovar enguany una nova oferta d’ocupació pública d’ambdós cossos 
tributaris, amb una doble finalitat. En primer lloc, quant al cos superior d’inspectors 
tributaris, es persegueix incrementar el nombre de nous funcionaris de subgrup A1 
destinats tant a les funcions més qualificades d’aplicació i inspecció tributària com a la 
cobertura dels llocs de comandament que conformen l’estructura de l’ens.  
 
D’altra banda, pel que fa específicament al cos tècnic de gestors tributaris, creat per la 
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, durant els tres darrers anys s’ha incorporat un nombre important d’efectius 
mitjançant vinculació d’interinatge, atesa la necessitat de cobrir amb caràcter d'urgència 
llocs amb funcions tècniques transversals en els diferents àmbits de l’aplicació dels 
tributs. En aquest segon cas, el nombre de places ofertades és substancialment 
superior amb la voluntat de reduir la taxa d’ocupació temporal i promoure l’estabilització 
i consolidació de la plantilla.  
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Atès el nombre de places ofertades, es preveu que es puguin realitzar convocatòries 
parcials per tal d’afavorir la gestió i execució de les diferents fases del procés de 
selecció, de facilitar la preparació per part dels aspirants i de donar continuïtat al 
calendari d’oportunitats d’accés als cossos tributaris. 
 
Així doncs, d'acord amb el marc normatiu bàsic estatal fixat per la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, prorrogada per a l'any 2019 
per l'Acord del Govern de l'Estat, adoptat el 28 de desembre de 2018, pel qual 
s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga pressupostària; la refosa en un 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; el Decret llei 
1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en matèria de funció 
pública i tributària en pròrroga pressupostària, amb la finalitat de proveir una sèrie de 
llocs dels cossos tributaris de la Generalitat de Catalunya, es preveu aprovar una oferta 
parcial d'ocupació pública per al 2019. 
 
Tal com preveu l’article 212-3.2.j) de la Llei 17/2017, de l’1 d’agost, del Codi tributari de 
Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració 
tributària de la Generalitat, la Junta de Govern de l’Agència Tributària de Catalunya va 
acordar en la seva sessió de 28 de maig de 2019 la proposta d’oferta d’ocupació 
pública, com a pas previ a elevar-la al Govern de la Generalitat per a la seva aprovació. 
 
Vist que s'ha donat compliment al que disposa 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 que 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, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; 
 
Per tot això, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 
el Govern 
 
Acorda: 
 

1. Aprovar l'oferta parcial d'ocupació pública de 20 places del cos superior 
d’inspectors tributaris de la Generalitat de Catalunya i de 120 places del cos 
tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya, corresponents a 
l'exercici 2019.  

 
2. Determinar que les places ofertades podran ser objecte de convocatòries 

parcials en el període de tres anys a comptar de la publicació del present Acord 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  En les diferents convocatòries 
s’hauran de considerar els sistemes d’accés, les reserves de places al torn de 
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promoció interna, així com les reserves de places per a les persones que tinguin 
reconeguda la condició legal de discapacitades, d’acord amb el que disposen els 
articles 217-3 i 217-7 de la Llei 17/2017, de l’1 d’agost, del Codi tributari de 
Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l'Administració tributària de la Generalitat i l’article 27 del Decret legislatiu 
1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública. 
 

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

 
 

 
 

 
Barcelona,  XXXX 
 
Víctor Cullell i Comellas 
Secretari del Govern 


