
Full 447

PROCESSOS DE 
CONCURS OPOSICIÓ 
D’ESTABILITZACIÓ

Acord amb la funció pública de la baremació del con-
curs oposició d’estabilització, 5 d’octubre del 2022. 

USTEC·STEs (IAC) hem lluitat en la mesa de ne-
gociació perquè aquesta baremació fos el més favo-

rable possible per a totes les categories professio-
nals. Dins del marc del VI Conveni, hem aconseguit 
millorar les propostes inicials de la Funció Pública 
aconseguint els % màxims de baremació per a la fase 
de mèrits.

PERSONAL LABORAL

https://www.sindicat.net/


35% FASE OPOSICIÓ valor de 35 punts.
Se supera la fase d’oposició amb una puntuació mínima de 17,5 punts, sumant els 
dos exàmens que no són eliminatoris entre ells.

Cal superar la fase d’oposició per poder passar a la següent fase del concurs.Test Exercici Teòric:  25 punts.

Test Exercici Pràctic: 20 punts.
65% FASE CONCURS valor de 65 punts.

Serveis prestats: 50 punts. 0,859 punts per mes complet de serveis prestats amb la mateixa categoria professi-
onal laboral de l’Administració de Catalunya.

0,286 punts per mes complet de serveis prestats amb la mateixa vinculació amb ca-
ràcter temporal en altres administracions públiques en categories professionals 
assimilades a les de l’Administració de la Generalitat.

Superació sense plaça processos selectius: 3 
punts.

Haver superat un concurs oposició sense haver obtingut plaça, en la darrera convo-
catòria d’accés a la mateixa categoria professional de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Coneixements de català: 6 punts. 1,5 punts
Certificat de llengua catalana superior a l’exigit com a requisit a la convocatòria.
Nivells de català requerits: normativa de borsa
1,5 punts
Certificat de llenguatge administratiu.
1,5 punts
Certificat J de coneixements en llenguatge jurídic.
1,5 punts
Certificat K de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits.

Competències digitals - ACTIC: 6 punts 6 punts                       Nivell Avançat
4 punts                       Nivell Mitjà
2 punts                       Nivell Bàsic

BAREMS CATEGORIES A I B:

BAREMS CATEGORIES C, D, I E:

50% FASE OPOSICIÓ valor de 50 punts.
Se supera la fase d’oposició amb una puntuació mínima de 25 punts, sumant els dos 
exàmens que no són eliminatoris entre ells.

Cal superar la fase d’oposició per poder passar a la següent fase del concurs.Test Exercici Teòric:  20 punts.

Test Exercici Pràctic:  30 punts.
50% FASE CONCURS valor de 50 punts.

Serveis prestats: 42 punts. 0,712 punts  per mes complet de serveis prestats amb la mateixa categoria professi-
onal laboral de l’Administració de la Generalitat Catalunya.

0,237 punts per mes complet de serveis prestats amb la mateixa vinculació amb ca-
ràcter temporal en altres administracions públiques en categories professionals 
assimilades a les de l’Administració de la Generalitat.

Superació sense plaça processos selectius: 2 
punts.

Haver superat un concurs oposició sense haver obtingut plaça, de la darrera convo-
catòria d’accés a la mateixa categoria professional de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Coneixements de català: 3 punts. 0,75 punts
Certificat de llengua catalana superior a l’exigit com a requisit a la convocatòria.
0,75 punts
Certificat de llenguatge administratiu.
0,75 punts
Certificat J de coneixements en llenguatge jurídic.
0,75 punts
Certificat K de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits.

Competències digitals - ACTIC: 3 punts. 3 punts        Nivell Avançat
2 punts        Nivell Mitjà
1 punt          Nivell Bàsic

https://educacio.gencat.cat/web/.content/home/serveis-tramits/provisio-pas/provisional/borsa-treball-laboral/normativa/resolucio-20200705.pdf


• Places estructurals creades entre l’1 de gener del 
2016 i l’1 de gener del 2020, que no compleixen els re-
quisits de ser convocades per concurs de mèrits, tal 
com recull la Llei d’Estabilització 20/21.

• Identificació d’aquestes places: Reiteradament, 
USTEC hem exigit a l’administració el llistat de places 
ofertades, a hores d’ara restem a l’espera.

• Nombre de places ofertades per categoria profes-
sional: Publicades a l’ACORD GOV/105/2022, de 24 
de maig, pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública 
d’Estabilització d’Ocupació Temporal de la Generalitat 
de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de 

desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública.

• Publicació de les convocatòries: La publicació de 
les convocatòries dels processos selectius segons la Llei 
d’Estabilització 20/21 haurà de produir-se abans del 
31 de desembre del 2022.

Les proves de les diferents categories es realitzaran 
previsiblement a finals del segon trimestre, amb simul-
taneïtat per tal que els candidats només puguin optar a 
una categoria per la via de les oposicions d’estabilització.

• Resolució dels processos selectius: Abans del 31 
de desembre del 2024.

Categoria Places Places reserva 
discapacitat

Places reserva 
discapacitat intel·lectual

Total de places

TIS 70 27 27 112
EEE 136 50 - 186
EDU 10 4 4 15
AEE 15 6 - 21
FIS 2 1 - 3

Monitor/a de formació 
ocupacional

4 2 2 7

Laboral docent (A1) 31 3 0 34*
jornada sencera: 13
Jornada parcial: 21

Laboral docent - Tècnic de gestió 130 12 0 142*
jornada sencera: 67
Jornada parcial: 75

Oficial de 1a - Cuiner/a 2 1 0 3
Oficial de 1a - Manteniment 7 4 2 13

Ajudant/a de cuina netejador/a 6 3 2 11

• El Personal Laboral d’USTEC·STEs (IAC) NO sig-
nem l’acord dels temaris dels concursos d’oposició 
d’estabilització i ordinaris. Considerem que els con-
tinguts d’aquests temaris específics i generals són relle-
vants. Per aquest motiu, hem estat l’única organització 
sindical, en el darrer Comitè, que no ha signat cap dels 
temaris, atès que:

- Tot i la temporalització rígida de la llei 20/21 del 28 
de desembre del 2021, s’hauria pogut anticipar i engegar 
un procés negociador per a la modificació dels contin-
guts dels temaris marc (processos ordinaris d’oposició).

- Els temaris a signar parteixen d’uns temaris antics i 
amb la temporalització marcada pel Departament, sen-
se marge per a l’adaptació al context actual.

- En el cas de les categories A1 i B1 de personal laboral 
docent i tècnics de gestió, el contingut dels temaris es va 
presentar el mateix dia del Comitè. Des del grup d’FP 
d’USTEC hem demanat a l’administració, de manera rei-

terada, una mesa extraordinària d’FP per parlar d’aquests 
col·lectius i dels seus processos d’estabilització. A hores 
d’ara, restem pendents de la realització d’aquesta mesa.

Podeu veure’n els continguts clicant a sobre de cada 
categoria professional en el següent enllaç: https://www.
sindicat.net/2022/09/29/no-signem-lacord-dels-temaris-con-
cursos-doposicio-destabilitzacio-i-ordinaris/ 

PLANS D’ESTABILITAT: 

Som l’únic sindicat que continua apostant i exigint 
Plans d’estabilitat en les diferents taules de negociació 
i al Comitè Intercentres per aquelles persones en abús 
de temporalitat que no obtinguin plaça en els processos 
selectius d’estabilització. No hi podem renunciar.

Tota la informació en el Full 446 - Estabilitat ja! 
(https://www.sindicat.net/2022/10/28/full-446-estabilitat-ja/)

CAP INTERINA AL CARRER!!

PERFIL DE LES PLACES OFERTADES:

TEMARIS: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21651
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/%3FdocumentId%3D928975
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/%3FdocumentId%3D928975
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21651
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-21651
https://www.sindicat.net/2022/09/29/no-signem-lacord-dels-temaris-concursos-doposicio-destabilitzacio-i-ordinaris/%20
https://www.sindicat.net/2022/09/29/no-signem-lacord-dels-temaris-concursos-doposicio-destabilitzacio-i-ordinaris/%20
https://www.sindicat.net/2022/09/29/no-signem-lacord-dels-temaris-concursos-doposicio-destabilitzacio-i-ordinaris/%20
https://www.sindicat.net/2022/10/28/full-446-estabilitat-ja/


AFIL IA’T
LA NOSTRA
FORÇA
ÉS LA TEVA
PARTICIPACIÓ

BUTLLETA D’AFILIACIÓ A USTEC.STEs

DADES PERSONALS

Nom i cognoms                                                                                                   
NIF a a a a a a a a   a 
Data  de naixement a a      a a      a a                                 
Adreça                                              
Codi postal        Localitat                                                                    

Adreça electrònica                                                                     

Tel. fix a a a a a a a a a      mòbil a a a a a a a a a 
DADES PROFESSIONALS

Centre de treball                                                                       
Localitat                                                                                     
Especialitat                                                                               

Situació laboral: definitivaa interinatge i substitucionsa     
provisional/expectativa de destinacióa   pràctiquesa   atura 
Col.lectiu:  inf/primàriaa secundàriaa  ptfpa  adultsa  
serveis

 

educatiusa privada a p. laborala universitata

DADES BANCÀRIES

Titular de la llibreta o compte corrent (nom i cognoms)                     
                                                                                                    
Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu compte, 
els rebuts que li siguin presentats pel sindicat USTEC.STEs a  nom meu.

CODI IBAN a a a a
CC a a a a      a a a a      a a     a a a a a a a a a a
Localitat, data                                                                                                
En signar aquesta butleta d’afiliació, d’acord amb el Reglament general de Protec-
ció de Dades de la Unió Europea(reglament UE 216/679), en vigor des del 25 de 
maig de 2018, autoritzo el sindicat USTEC· STEs - IAC a utilitzar les meves dades 
de contacte personals per enviar-me informació del sindicat i sobre condicions de 
treball, així com a emmagatzemar i tractar internament les meves dades personals.  
Autoritzo USTEC· STEs - IAC a fer ús de les meves dades bancàries per a les 
gestions derivades del cobrament de les quotes sindicals.

Pots revocar aquesta autorització i demanar en qualsevol moment la cancel·lació 
de les teves dades personals a USTEC·STEs -IAC enviant un correu electrònic a:
protecciodades@sindicat.net.

Signatura del titular

USTEC·STEs
Intersindical Alternativa de Catalunya IAC

Barcelona  93 302 76 06
Girona  972 20 20 34  
Lleida  973 26 30 32 
Tarragona  977 23 52 63 
Tortosa  977 51 10 46 

@ Barcelona  laboralsbarcelona@sindicat.net 
Girona   laboralsgirona@sindicat.net 
Lleida   laboralslleida@sindicat.net 
Tarragona i 
Terres de l’Ebre  laboralstarragona@sindicat.net

www.facebook.com/groups/laboralsustec @Plaboralustec

Personal laboral USTEC·STEs (IAC)
https://www.sindicat.net/personal-laboral/

Facebook Personal Laboral:

https://www.sindicat.net/afiliat/
https://www.sindicat.net/
www.facebook.com/groups/laboralsustec
https://www.sindicat.net/personal-laboral/

