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DECRET LLEI 12/2022 DE MESURES 
URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA 

TEMPORALITAT, DE FOMENT DE LA 
PROMOCIÓ INTERNA I D’AGILITZACIÓ DE LA 

COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL PER 
FUNCIONARIS DE CARRERA 

 

 

EL GOVERN DE LA GENERALITAT ACABA D’APROVAR EL 

DECRET LLEI 12/2022 QUE CONTEMPLA ALGUNES DE LES 

PETICIONS DE CCOO EN EL GRUP DE TREBALL 

D’ESTABILITZACIÓ, PER BENEFICIAR TAMBÉ EL PERSONAL 

FUNCIONARI DE CARRERA 
 

 

El Decret Llei 12/2022 que entrarà en vigor un cop es publiqui al DOGC contempla 

mesures pel que respecta a la promoció interna que CCOO vam proposar al grup 

de treball d’estabilització com ara: 

 

- La reserva del 45% del total de places de cadascun dels cossos, escales o 

especialitats. 

 

- Convocatòries de promocions internes en els mateixos termes que els 

processos selectius de concurs oposició d’estabilització (com ara la mateixa 

reducció de temaris per accedir als cossos A1, A2, C1 i C2). 
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- Places addicionals per cobrir futures vacants que es podran adjudicar a les 

persones aspirants que hagin aprovat el procés selectiu sense obtenir plaça, 

els quals es nomenaran funcionaris/àries de carrera i es destinaran amb 

caràcter provisional. És a dir, un cop acabat el procés selectiu, es disposarà 

d’una relació de persones qualificades que podran cobrir les places vacants 

que es vagin generant i ser nomenades funcionàries de carrera. 

 

- Els llocs de treball ocupats per les persones funcionàries que superin els 

processos de promoció interna per a l’accés a l’escala administrativa del cos 

administratiu i a l’escala superior del cos superior seran objecte de 

reclassificació, amb conservació del mateix nivell de destinació. 

 

- Les convocatòries dels processos selectius podran disposar que la superació 

de proves selectives anteriors sense obtenir plaça pugui eximir de la 

realització d’alguna prova o exercici o bé que es valori com a mèrit en la fase 

de concurs. 

 

 

Així mateix, pel que respecta a les primeres convocatòries dels concursos generals 

de mèrits i capacitats (concursos de trasllats), el Decret també contempla la 

proposta de CCOO que es disposarà l’adjudicació de llocs de treball en dues fases: 

una primera on s’adjudicaran al personal funcionari de carrera que tenia aquesta 

condició abans dels processos d’estabilització, i una segona fase on s’adjudicaran 

les places a la resta del personal que participi. 

 

 

A més d’aquestes mesures, reclamades pel nostre sindicat, el Decret Llei entra en 

altres matèries organitzatives, com la situació dels serveis especials i la provisió de 

personal definitiu als diferents consorcis, entre d’altres. 

 
 

CCOO CONTINUEM TREBALLANT PER A UNA 
ESTABILITZACIÓ AMB GARANTIES PER A TOT EL PERSONAL 

I PEL DRET A LA PROMOCIÓ I A LA MOBILITAT 
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