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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 va publicar al DOGC les resolucions de 

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

funcionari (convocatòria núm. 300), l’objectiu de la qual és la reducció efectiva de la 

temporalitat de llarga durada i l’estabilització de l’ocupació pública, i en la que es preveu 

(base 12.2.a) l’adscripció provisional del lloc de treball ocupat en règim d’interinitat a les 

persones que ja tinguin la condició de funcionàries interines del mateix cos, escala o 

especialitat respecte del qual són proposades per a nomenament.  

 

Atès que la base 12.2 de la convocatòria 300 (Resolució PRE/1820/2022, de 9 de juny, 

estableix el seu apartat a) l’adjudicació directa del lloc base que ocupen en règim d’interinitat 

a les persones aspirants que ja tinguin la condició de funcionàries interines del mateix cos, 

escala o especialitat respecte del qual han estat proposades per a nomenament, i tenint en 

compte l’existència de diversos llocs de treball de personal d’administració i serveis (PAS) 

adscrits al Departament d’Educació amb denominació “AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA 

(CENTRES)”, de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'administració de la 

Generalitat de Catalunya (grup C, subgrup C2), amb jornada inferior a la normal, aquest 

Grup de Treball  

 

ACORDA 

 

Que en el marc dels processos d'estabilització, les 312 persones que han superat el procés 

de concurs de mèrits i han estat proposades per a nomenament, i que actualment presten 

serveis de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'administració de la Generalitat de 

Catalunya en dos centres educatius del Departament d’Educació en llocs de treball de 

jornada inferior a la normal, se’ls hi adjudicarà, amb caràcter provisional, el lloc base de 

jornada ordinària que ocupen en règim d'interinitat en el centre de treball principal.  

 

Barcelona,  5 de desembre de 2022. 
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