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ACORD DEL GRUP DE TREBALL 
D'ESTABILITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA 

IREDUCCIÓ DE LA 
TEMPORALITAT EN RELACIO AMB ELCONCURS OPOSICIO 

D'ESTABILITZACIÓ 

En el marc de l'assoliment de la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a la 

Generalitat de Catalunya, i amb l'objectiu de situar la taxa de temporalitat estructural per sota 

del vuit per cent, procedeix continuar amb l'adopció de mesures immediates que reverteixin 

l'elevada temporalitat existent, tenint en compte l'acord unànime d'aquesta Mesa General de 

9 de maig de 2022 sobre l'oferta d'ocupació pública d'estabilització. 

En relació amb el concurs oposició per a l'estabilització de l'ocupació temporal, i de conformitat 

amb les previsions de l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents 

per a la reducció de la tèmporalitat en l'ocupació pública, el Grup de treball d'Estabilització6 i 

Reducció de la Temporalitat en I'Ocupació Pública, dependent d'aquesta Mesa General, ha 

assolit els següent 

ACORD 

ACORD EN RELACIÓ AMB LA VIA DEL CONCURS OPOSICIÓ PER AL'ESTABILITZACIÓ 

DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL DE LLARGA DURADA 

1. FASE D'OPOSICIÓ: 

Aquesta fase només podrà versar sobre els temes que es determinin expressament en 
les respectives resolucions de publicació dels temaris corresponents, sens perjudici de 
les previsions que, pel que fa al col-lectiu d'educadors/es socials, estableix l'article 7 de 
la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació social en el 
cos diplomats de la Generalitat, en la redacció donada per la Llei 26/2009, de 23 de 
desembre, de mesures fiscal, financeres i administratives. 

Cossos/escales/especialitats funcionarials: 
La fase d'oposició tindrà un valor de 60 punts i consistirà en una única prova, conformada 
per dos exercicis no eliminatoris de forma individual -valorat el primer exercici amb 25 

punts (exercici teòric) i en 35 punts en segon exercici (exercici pràctic)- , si bé la superació de la fase d'oposició requerirà una puntuació mínima global de 30 punts en la suma de 
les puntuacions d'ambdós exercicis. Ambdós exercicis seran tipus test. 
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Categories Laborals: 
Categories laborals dels Grups A i B: La fase d'oposició tindrà un valor de 50 punts 
consistirà en una única prova, conformada per dos exercicis no eliminatoris de forma 
individual-valorat el primer exercici amb 20 punts (exercici teòric) i en 30 punts en segon 
exercici (exercici pråctic)- , si bé la superació de la fase d'oposició requerirà una puntuació 
minima global de 25 punts en la suma de les puntuacions d'ambdós exercicis. Ambdós 
exercicis seran tipus test. 

Categories laborals dels Grups C, Di E: a fase d'oposició tindrà un valor de 35 punts 
consistirá en una única prova, conformada per dos exercicis no eliminatoris de forma 

individual-valorat el primer exercici amb 15 punts (exercici teòric) i en 20 punts en segon 
exercici (exercici pråctic)-, si bé la superació de la fase d'oposició requerirà una puntuació 
minima global de 17,5 punts en la suma de les puntuacions d'ambdós exercicis. Ambdós 
exercicis seran tipus test. 

2. FASE DE CONCURS: 

2.1. TIPUs DE MERITS VALORABLES I DISTRIBUCIÓ: 

Cossoslescaleslespecialitats funcionarials: 
El 100% de la puntuació d'aquesta fase (40 punts), es distribuirà d'acord amb els tipus de 

mèrits valorables que s'assenyalen a continuació 

a. Serveis prestats (Puntuació màxima 32 punts): 

a.1 Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en el mateix cos, 
escala o especialitat funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: 0,550 
punts per mes complet. 

a.2 Serveis prestat, amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal en d'altres 
administracions públiques en cossos, escales o especialitats funcionarials assimilades als de 
Administració de la Generalitat: 0,183 punts per mes complet. 

b. Superacióó sense plaça de processos selectius d'accés (puntuació màxima 2 punts): 

Haver superat un concurs oposició, sense haver obtingut plaça, de la darrera convocatòria 
finalitizada d'accés al mateix cos, escala o especialitat funcionarial de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya. 
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c. Coneixements de català (Puntuació màxima 3 punts): 

Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior 0,75 punts 

a l'exigit, com a requisit de participació, en la convocatòria 
Certificat de coneixements de llenguatge administratiu 0,75 punts 

Certificat "J', de coneixements de llenguatge jurídic 0,75 punts 

Certificat "K", de capacitació per a la correcció de textos orals i 0,75 punts 

escrits 

d. Competències digitals (puntuació màxima 3 punts): 

Es valoraran les competències en tecnologies de la informació i la comunicació (Certificats 

ACTICi equivalents): 
Certificat de nivell avançat 3 punts 

Certificat de nivell mitjà 2 punts 
1 punts Certificat de nivell bàsic 

En el supòsit de de disposar de diversos certificats, només es valorarà el de nivell més alt. 

Categories professionals laborals 

El 100% de la puntuació d'aquesta fase (50 punts en cas de categories dels Grups A iB/65 

punts per a categories dels Grups C, D i E), es distribuirà d'acord amb els tipus de mèrits 

valorables que s'assenyalen a continuació: 

a. Serveis prestats (Puntuació màxima de 42 punts categories Grups A iB/ 50 punts 

categories Grups C, Di E): 

a.1 Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en la mateixa categoria 

professional laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: 

Categories A iB 0,712 punts per mes complet 

Categories C, DiE 0,859 punts per mes complet 

3 



Generalitat de Catalunya 
Departament de la Presidència 
Secretaria d'Administració 
i Funció Pública 

a.2 Serveis prestat, amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal en d'altres 
administracions públiques, en categories professionals laborals assimilades als de 
TAdministració de la Generalitat: 

Categories A i B 0,237 punts per mes complet 
Categories C, DiE 0,286 punts per mes complet 

b. Superació sense plaça de processs selectius d'accés (Puntuació màxima de 2 punts categories Grups A iB/3 punts categories Grups C, Di E): 
Haver superat un concurs oposició sense haver obtingut plaça, de la darrera convocatória finalitzada d'accés a la mateixa categoria professional laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

C. Coneixements de català (Puntuació màxima de 3 punts categories Grups A i BI6 punts categories Grups C, Di E): 

Categories 
Grups A iB 

Categories 
Grups C, DiE 

Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana 0,75 punts superior a l'exigit, com a requisit de participació, en la 
convocatòria 
Certificat de coneixements de llenguatge administratiu 

1,5 punts 

0,75 punts 1,5 punts 
Certificat "J", de coneixements de llenguatge jurídic 0,75 punts | 1,5 punts 
Certificat "K"', de capacitació per a la correcció de textos 0,75 punts orals i escrits 1,5 punts 

d. Competències digitals (Puntuació màxima de 3 punts categories Grups AiB/6 punts categories Grups C, Di E): 
Es valoraran les competències en tecnologies de la informació i la comunicació (Certificats ACTICi equivalents): 

Categories 
Grups Ai B 

Categories 
Grups C, DiE 

Certificat de nivell avançat 3 punts 6 punts 
Certificat de nivell mitjà 2 punts 4 punts 
Certificat de nivell bàsic 

1 punts 2 punts 

En el supòsit de de disposar de diversos certificats, només es valorarà el de nivell més alt. 
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2.2. CRITERIS DE DESEMPAT: 
a. Trobar-se en servei actiu o en les següents situacions assimilades, en el mateix cos, escala, 
especialitat funcionarial o categoria laborals objecte de la convocatòria, 

Excedències derivades de Llei 8/2006 de conciliació (excedència voluntària per a tenir 
Cura de fila, excedència voluntària per a tenir cura de familiars, excedència voluntària per 

al manteniment de la convivència i excedència voluntària per violència de genere). 
Excedència per raó de violència terrorista. 
Excedència forçosa (laborals). 
Serveis especials (funcionaris). 
Altres situacions administratives que puguin estar previstes en normativa sectorial i que 
tinguin els mateixos efectes jurídics. 

b. Major temps de serveis prestats en llocs de treball del mateix cos, escala o especialitat 

funcionarial, o de la mateixa categoria professional laboral objecte de convocatòria, 
computant, a l'efecte, tots els dies de prestació de serveis. 

c. Major puntuació en el mèrit de serveis prestats en l'Administració de la Generalitat. 

d. Major puntuació en la fase d'oposició. 

e. Cas de mantenir-se l'empat, aquest es resoldrà mitjançant la.realització d'una prova 
complementaria per part del tribunal qualificador o F'organ tècnic de selecció. 

2.3. ESPECIFICITATS PEL QUE FA AL COMPUT DELS MÈRITS DELS SERVEIS 
PRESTATS EN DETERMINATS ÂMBITS VO COL LECTIUS DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA: 

Els Acords adoptats pel Grup de Treball d'Estabilització i Reducció de la Temporalitat en 
Ocupació Pública, de dates 8 de juny i7 de juliol de 2022, pel que fa a la valoració del mèrit 
de serveis prestats en el cas de l'àmbit d'execució penal, del cos de diplomatura, especialitat 

educació social i de la categoria laboral d'educador/a social del Departament de Drets socials 
i sobre les especificitats respecte determinat personal laboral docent del Departament 

d Educació, seran d'aplicació en aquesta fase concurs tenint en compte la valoració del mèrit 
de serveis prestats que consta en el present Acord. 

Barcelona, 5 d'octubre de 2022 

L'ADMINISTRACIÓ AC CCOO UGT 


