
Quina és la diferència
entre una oferta

pública i una
convocatòria?

Una oferta pública té un primer pas:
l’aprovació i publicació de l’oferta
pública. 

Habitualment quan es publica l’oferta
pública conté el total de les places i
estan identificades de forma molt
general, és molt difícil de saber quines
són les places concretes.

Exemple: oferta pública de 525 places
distribuïdes en 120 del cos X, 130 del cos
Y, 145 del cos Z, etc.

Les convocatòries formen part del
següent pas de l’oferta pública, i han de
sortir les places ben especificades, els
barems de puntuació, la valoració dels
mèrits, etc. És el que diem “les bases”.

Per tant, una convocatòria és el segon
procediment d’una oferta pública, ja que
el primer és la publicació i aprovació de
l’oferta pública.

Les ofertes públiques tenen un límit pel que fa al nombre de places que
poden contenir, aquest límit es diu taxa de reposició i el marca l’estat
mitjançant els PPGG de l’Estat.

Quan aquest límit està en el 100%, vol dir que l’oferta pública pot
contenir el 100% del nombre de places que han quedat vacants durant
l’any perquè les persones que les ocupaven han deixat de prestar
serveis.

2022

PROCÉS 
D’ESTABILITZACIÓ 

 

Què és un procés
 d’estabilització?

Cada any s’hauria de publicar una
oferta pública ordinària, amb el
nombre de vacants generades l’any
anterior, aquest procés és un procés
ordinari d’oferta pública.

Un procés addicional és un procés
extraordinari d’oferta pública que és
addicional al que són els processos
ordinaris d’oferta pública, per tant, pot
contenir alguna diferència.

Per tant, una convocatòria és el segon procediment d’una oferta
pública, ja que el primer és la publicació i aprovació de l’oferta
pública.

Quines PLACES han de
sortir en el procés
d’estabilització 2022?

Places que a 31 de desembre de 2020
portaven ocupades de forma temporal i
ininterrompuda els tres anys anteriors,
és a dir ocupades ininterrompudament
entre l’1 de gener de 2018 i 31 de
desembre de 2020.

Aquesta oferta pública addicional ha de
ser publicada abans de l’1 de juny de
2022. Les convocatòries han d’estar
publicades abans del 31 de desembre de
2022 i han de ser resoltes abans del 31 de
desembre de 2024.

OFERTA PÚBLICA I TAXA DE REPOSICIÓ:

@fespcat @fespcatalunya ugt_serveispublicsRambla del Raval, 29-35, 3r 08001 Barcelona Telf. 932 956 111 fesp@catalunya.ugt.org 



Si ja treballaves a l’administració i has
aconseguit la nota mínima, però no
has aconseguit plaça, se t’integra en
les borses de treball ja existents o en
una nova específica.

Els funcionaris de
carrera perden el dret a
la mobilitat o a la
promoció per aquest
procés?

Quin és el sistema de
selecció en aquest
procés d’estabilització i
només aplicable a aquest
procés i per una sola
vegada?

Concurs-oposició: dintre de les places de
l’apartat 1, les places que estan ocupades
de forma ininterrompuda des de l’1 de
gener de 2016 al 31 de desembre de 2020,
o com a mínim des de l’1 de gener de 2018
al 31 de desembre de 2020. En aquests
casos els exercicis de la fase d’oposició
poden ser no eliminatoris entre si, sempre
que així s’acordi per negociació en cada
administració. La fase de mèrits serà d’un
40% de la puntuació total  i es valorarà
majoritàriament l’experiència en el cos,
grup, categoria.

Concurs de mèrits: dintre de les places del
punt 1 d’aquest full, les places que estan
ocupades de forma temporal i
ininterrompuda des d’abans de l’1 de
gener de 2016, o que es tracti de PLACES
vacants estructurals i estiguin ocupades
per personal, amb una relació temporal
des d'abans de l’1 de gener de 2016. Un
40% haurà de ser majoritàriament sobre
l’experiència en el cos, grup, categoria. No
diu res de l’altre 60%.

És obligatori
presentar-te al

procés selectiu?

No és obligatori, però si ocupes una de
les vacants i no et presentes no tens
dret a la indemnització si a
conseqüència de la no superació del
procés selectiu es finalitza la relació
laboral. Si vols tenir la possibilitat
d’indemnització has de presentar-te.

De quan és la
indemnització?

És de 20 dies per any amb un límit de 12
mensualitats, és a dir, l’equivalent a les
retribucions d’un any sense les pagues
extres.

En cas de no
aconseguir plaça?
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No, la llei diu que les administracions per
normativa han de tenir establerts
procediments de mobilitat i promoció
previs, ha de ser compatible amb el procés
d’estabilització.

La qual cosa obligarà a treure tot al mateix
temps o amb una diferència de temps
molt curta ambdós processos, i resoldre
els processos de trasllats i promoció
interna abans de resoldre el procés de nou
accés.

Qui es pot presentar a
un procés

d’estabilització?

Totes aquelles persones que compleixin
amb els requisits establerts a l'article 56
del TREBEP (Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público)
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En el termini d'un any des de l'entrada en vigor
d'aquest Reial decret llei (RDL 14/2021 amb
entrada en vigor el 8 de juliol de 2021) es
procedirà a l'adaptació de la normativa del
personal docent i del personal estatutari i
equivalent dels serveis de salut segons què
disposa l'article 10, 11 i la disposició addicional
dissetena del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic, acord amb les peculiaritats
pròpies del seu règim jurídic.

Matèries comunes: Per tant, és inaplicable
a aquest procés d’estabilització l’obligació
que els exercicis teòrics hagin d’incloure els
sis temes que eren obligatoris (Constitució,
Estatut, dret administratiu, etc.), també és
inaplicable el nombre de temes per grup
que era obligatori (grup A, 90 temes, grup
B, 60 temes, etc.), i dividir la fase com a en
cinquenes parts. 

El personal laboral pot
acollir-se a la fase
extraordinària de

concurs de mèrits?

@fespcat @fespcatalunya
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No són aplicables a aquests processos el
que disposen els articles 8 i 9 del Reial
decret 896/1991, de 7 de juny, pels quals
s’estableixen les regles bàsiques i els
programes mínims a què s’ha d’ajustar el
procediment de selecció dels funcionaris
d’administració local.

L’article 8 és sobre matèries comunes i 
 matèries específiques, en els processos
de selecció i l'article 9 sobre exercicis
pràctics.

 
 

Matèries específiques: Al mateix
temps és inaplicable l’obligatorietat
d’un o diversos exercicis pràctics, els

tests psicotècnics, etc.
 

Això vol dir que TOT és negociable. Ha d’haver-hi una oposició per a aquelles places
que com a mínim hagin estat ocupades manera temporal i ininterrompuda des de 3
anys abans del 31 de desembre de 2020, on no hi ha la limitació legal sobre els
continguts.

Hi ha d’haver un concurs de mèrits per aquelles places ocupades de manera temporal
i ininterrompuda des d’abans de l’1 de gener de 2016. La valoració dels mèrits també és
negociable.

ADMINISTRACIÓ LOCAL:

PERSONAL DOCENT I ESTATUTARI:

És a dir, que hi ha d’haver una
modificació normativa sobre les
modificacions de l’EBEP
traslladables a les normatives dels
docents i estatutaris, però no diu
res sobre l’aplicació del procés
d’estabilització per concurs de
mèrits, ja que no es tracta d’una
modificació de l’EBEP.

 Nosaltres entenem que és negociable

Si, perquè així ja ho preveu l’article 61.7 de
l’EBEP, les places han de complir el
mateix criteri d’haver estat ocupades
amb caràcter temporal i
ininterrompudament des d’abans de l’1
de gener de 2016.

Processos
d’estabilització 2017 i
2018 en els que la
convocatòria ja ha estat
publicada

No es poden acollir a aquest nou procés
d’estabilització, amb excepció si el procés
ja s’ha resolt i han quedat vacants sense
adjudicar, aquestes vacants poden tornar
a sortir amb les condicions del nou procés
d’estabilització.

Les convocatòries ja publicades dels
processos de 2017 i 2018 també han de ser
resolts abans del 31 de desembre de 2024.
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El text d’aquesta nova llei respecta sense cap
canvi el 99,99% del text del RD 14/2021, s’han
modificat alguna cosa purament formal i alguna
altra que no calia. 

El que s’ha modificat, i és rellevant,  és la
disposició addicional sisena (de nova
introducció) amb els criteris generals del
concurs de mèrits i la possibilitat que els
exercicis de la fase d’oposició no siguin
eliminatoris entre si, si així s’acorda en cada
administració, ambdues coses i només per
aquest procés d’estabilització.

La inclusió del concurs de mèrits en una
disposició addicional i no en l’articulat, és una
qüestió purament relacionada amb possibles
recursos d’inconstitucionalitat.
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Places que estan ocupades
de forma ininterrompuda des
de l’1 de gener de 2016 al 31
de desembre de 2020, o com
a mínim des de l’1 de gener
de 2018 al 31 de desembre de
2020

Places ocupades des d’abans
de l’1 de gener de 2016 de
forma temporal e
ininterrompuda o que es
tracti de PLACES vacants
estructurals i estiguin
ocupades per personal
temporal abans de l’1 de
gener de 2016.

Aquestes places sortiran en una convocatòria
de concurs oposició:

En aquests casos els exercicis de la fase
d’oposició poden ser no eliminatoris entre si,
sempre que així s’acordi per negociació en cada
administració.

La fase de mèrits serà d’un 40% de la puntuació
total  i es valorarà majoritàriament l’experiència
en el cos, grup, categoria.

PERSONA A                té 20 anys de relació temporal i ininterrompuda.

PERSONA B                només té 2 anys de relació temporal i ininterrompuda.

Les dues persones si volen participar en el procés superior (A), ho faran per
concurs oposició, i si volen participar en el procés de sota, el faran les dues
per concurs de mèrits (B).
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Que queda del RD
14/2021 (ICETAZO)?

EXEMPLE PRÀCTIC

Convocatòria A:

AQUESTES PLACES HAURAN DE SORTIR EN UNA CONVOCATÒRIA SEPARADA
DE L’ALTRA.

Aquestes places sortiran a concurs de mèrits:

Un 40% haurà de ser majoritàriament sobre
l’experiència en el cos, grup, categoria. No diu
res de l’altre 60%.

Convocatòria B:

AQUESTES PLACES HAURAN DE SORTIR EN UNA CONVOCATÒRIA SEPARADA
DE L’ALTRA.


