
EN QUINA SITUACIÓ ES TROBA L’ESTABILITZACIÓ DEL PERSONAL LABORAL INTERÍ? JUNY 20
22

D’AVUI MATEIX FINS AL 2024 LA GENERALITAT DE CATALUNYA TÉ TEMPS PER A CONCRETAR LA 
NORMATIVA ESPANYOLA. ÉS LA NORMATIVA CATALANA LA QUE ESTÀ REGINT EL CONCURS DE 

MÈRITS I ACABARÀ PER DEFINIR, TAMBÉ, EL CONCURS OPOSCIÓ D’ESTABILITZACIÓ:

CAP INTERINA AL CARRER!
www.sindicat.net USTEC·STEs

       
(IAC)

Places a oferir:
Segons les disposicions addicionals 6a i 8a de la Llei 20/2021, de 28 de desembre:

Les places ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l’1 de gener de 2016.
Les places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal amb una relació anterior a l’1 de gener 
de 2016.

SENSE FASE OPOSICIÓ 

ÚNICA PART: FASE DE CONCURS

CONCURS DE MÈRITS

Tota la informació i 
terminis: procés concurs 
de mèrits.
Enllaç a la informació de 
la web del personal 
laboral 
d’USTEC·STEs (IAC): 
https://www.sindicat.net
/personal-laboral/

PLACES A OFERIR:
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SOM L’ÚNIC SINDICAT QUE DES DEL PRIMER  
MOMENT HA APOSTAT I ACONSEGUIT QUE 

S’INTRODUÍS EL CONCURS DE MÈRITS DINS LA 
LLEI 20/21.

Que hi consti introduïda la vostra titulació acadèmica.
 
Que hi consti introduïda correctament la informació relativa als 
coneixements de llengua catalana. Si són certificats reconeguts per la 
Direcció General de Política Lingüística han d'anar a l'apartat específic 
de “Titulacions de llengua catalana”.

Que hi consti introduïda la informació relativa als coneixements ACTIC 
o certificats regulats com a equivalents, que han d' aparèixer a 
l'apartat específic d'”Acreditació de competències en Tecnologies de la 
Informació i Comunicació”.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: 
Presentació de sol·licituds del 14 de juny fins al 13 de juliol a les 
09:00 h.
Aquest tràmit està operatiu durant les 24 hores del dia. 

COM S’ESTÀ REALITZANT? Via aplicatiu informàtic.

ATENCIÓ!
Cal que reviseu el vostre ATRI         expedient         el meu expedient.

6 3 2 11

CONCURS – OPOSICIÓ ESTABILITZACIÓ

Les convocatòries encara s’han de negociar. 

fins a 25=3 temes
de 25 a 50=4 temes
+ de 50= 5 temes
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VALORACIÓ D’USTEC·STES (IAC)
El concurs de mèrits és una realitat.
És una reivindicació històrica i finalment s'ha demostrat que la doble via és possible.

Plans d'estabilitat: Som l'únic sindicat que aposta pels Plans d'estabilitat en les diferents taules de negociació i Comitè 
Intercentres per aquelles persones en abús de temporalitat que no obtinguin plaça en els processos selectius 
d'estabilització. No hi podem renunciar.

Aclarir, que vam aconseguir modificar el nefast acord del Govierno espanyol amb els sindicats CCOO, UGT i CSIF que es va 
plasmar en el RD 14/21, conegut com l'Icetazo. Aquest acord no contemplava que aquesta oferta passés per dos 
processos, un procés de concurs de mèrits i un altre de concurs-oposició.

El Departament d'educació a instància d'USTEC·STEs (IAC), ha acceptat de situar en primer lloc un concurs de mèrits i 
després un concurs-oposició.
Uns resultats que no estabilitzin a tot el col·lectiu de personal laboral en abús de temporalitat, situant aquesta en més 
d'un 90%, tenint en compte la manca d'oferta publica en els darrers 20 anys serà un procés fallit.
És urgent la negociació real i voluntat política per part del Departament i la resta d'organitzacions sindicals, perquè cap 
persona treballadora perdi el seu lloc de feina. 

BAREMACIÓ DEL CONCURS DE MÈRITS

60 punts Experiència de serveis prestats amb caràcter temporal en el 
mateix cos i escala funcionarial o en la mateixa categoria professional 
laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

A raó de:
a):
0,666 per mes complet des de l’1 de gener de 2016 fins a publicació de la convocatòria al 
DOGC.
0,333 per mes complet des de l’1 de gener de 2007 a 31 de desembre de 2015
0,166 per mer complet fins a 2006

b): serveis prestats amb caràcter temporal en altres administracions 
públiques en cossos, escales funcionarials i categories professionals 
laborals iguals als de l’Administració de la Generalitat.
0,222 per mes complet de l’1 de gener de 2016 fins a la data de la convocatòria
0,111 per mes complet des de l’1 de gener de 2007 a 31 de desembre de 2015
0,055 per mer complet fins a 2006

24 punts Haver superat un concurs-oposició sense plaça de la darrera 
convocatòria finalitzada en el mateix cos i escala.

10 punts Coneixements de català, desglossat de la manera següent:
2,5 Coneixement de la llengua catalana superior a l’exigit com a requisit
2,5 Llenguatge Administratiu
2,5 Llenguatge Jurídic 
2,5 Certificat de traductor/a de textos

6 punts ACTIC 
6 p Avançat
4 p Mitjà
2 p Bàsic

També cal tenir en compte els criteris de desempat:
Primer: Estar en servei actiu i situacions assimilades.
Segon: Qui hagi obtingut major puntuació en el mèrit de serveis prestats, 
i en cas de seguir l’empat, el major temps de serveis prestats comptant 
tots els dies.

Es tindran en compte tots aquells mèrits obtinguts abans de la data de 
la publicació de la convocatòria. 
En aquest cas, a data del 13 de juny.

La puntuació pels serveis prestats, queda de la següent manera 
(tenint en compte que els trams se sumen per antiguitat):
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