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ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS I EMPLEADES 

PÚBLICS DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN RELACIÓ 

AMB EL CONCURS DE MÈRITS 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, en el si d’aquesta Mesa General dels Empleats/ades Públics de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC) es van assolir, entre d’altres, dos 

acords unànimes sobre l’oferta d’ocupació pública d’estabilització i sobre la via excepcional 

del concurs de mèrits per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada, en 

compliment i de conformitat amb les previsions de les disposicions addicionals 6a i 8a de la 

Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 

l’ocupació pública, acords de dates 9 i 18 de maig de 2022 respectivament.  

 

Posteriorment, en data 13 de juny de 2022, es van publicar al DOGC les resolucions de 

convocatòria dels processos d'estabilització mitjançant concurs de mèrits, tant de personal 

funcionari (convocatòria núm. 300) com de personal laboral (convocatòria núm. 400), 

l’objectiu del qual és la reducció efectiva de la temporalitat de llarga durada i l’estabilització 

de l’ocupació pública. En relació amb aquest concurs de mèrits, pel que al col·lectiu 

específic d’educadors/es socials (cos de diplomatura, educació social i categoria laboral 

d’educador/a social) del Departament de Drets Socials es va assolir un acord en data 8 de 

juny de 2022, ratificat per aquesta MEPAGC el dia 4 de novembre de 2022, consistent en 

que “Els serveis prestats en virtut d’una borsa de treball comuna com a funcionari interí del 

Cos de diplomatura, educació social i com a personal laboral temporal en la categoria 

d’educador/a social, seran objecte de valoració en els processos d’estabilització de manera 

indistinta, tant pel que fa a l’accés al Cos de diplomatura, educació social com per a l’accés 

a la categoria laboral d’educador/a social”, tenint en compte l’existència d’una única borsa de 

personal laboral que nodria tant les contractacions laborals temporals com els nomenaments 

de funcionari interí.  

 

Per aquest motiu, atès l’objectiu prioritari de preservar al màxim l’estabilitat de l’ocupació, 

així com tenint en compte l’eficiència administrativa i organitzativa de l’Administració, en 

garantia de l’interès general i del bon funcionament del servei públic que es presta, així com 

en base a la necessària protecció de les persones ciutadanes a qui atenen aquest col·lectiu, 

aquesta Mesa General dels Empleats/ades Públics de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya (MEPAGC) 

 

ACORDA 

 

L’adjudicació provisional de llocs de treball al col·lectiu d’educadors/es socials del 

Departament de Drets Socials, tant pel que fa a llocs del cos de diplomatura, educació social 

(convocatòria 300), als llocs de personal laboral de la categoria educador/a social 

(convocatòria 400), així com els que s’adjudiquin amb motiu del concurs oposició 
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d’estabilització, no comportarà canvis de centres de treball del personal que s’estabilitzi, fins 

a la resolució del concurs general de mèrits i capacitats, en relació amb el centre en el qual 

prestava anteriorment serveis com a personal interí o com a personal laboral temporal, per 

tal de preservar al màxim l’estabilitat i cohesió, en atenció a les persones beneficiàries a qui 

es presten serveis, dels equips de treball de cada centre de treball. 

 

 

Barcelona, 5 de desembre de 2022. 
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