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ACTA FINAT DE SIGNATURA DE TACORD DE CRITERIS GENERALS A APLICAR ALS
pRocEssos D'Esr$lLrzecló oERtvATs DE tALLEt2ol2ozt, DE 28 DE DEsEMBRE,

euE REsutnN o'apuctcló ets ENs LocALs DE CATALUNvA euE No DtspostN DE

nepnesr¡lmcló rEGAt DEts sEUs EMptEATs púsllcs

Barcelona, 20 d'octubre de 2022,

REUNITS

Els membres de la Comissió negociadora de l'Acord de criteris generals a apl¡car als processos
d'estab¡l¡tzac¡ó der¡vats de la llei 20/2027, de 28 de desembres, que result¡n d'aplicació als ens locals de
Catalunya que no d¡sposin de representació legal dels seus empleats públics (en endavant l'Acord), d'una
banda els representants de les entitats mun¡c¡palistes, Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i
Associac¡ó Catalana de Mun¡c¡pis ¡Comarques (ACM) i d'una altra banda, la representació dels empleats
públics, Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) ¡ Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), amb
motiu de la seva aprovació, d'acord amb el que estable¡x l'art.82.1 del Text refós de l'Estatut dels
Treballadors ¡en els arts.33 ¡ 34.2 del text refós de la Llei de l'Estatut Básic de l'Empleat Públic, després
de les consegüents negoc¡ac¡ons entae ambdues parts, de comú acord,

MANIFESTEN

Que ambdues parts es recone¡xen capacitat ¡ leg¡t¡mació suficient, conforme a l'art.87 del text refós de
l'Estatut dels Treballadors i en l'art. 34 del text refós de la Llei de l'Estatut Bás¡c de l'Empleat Públic.

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

l'ocupació pública (en endavant la Llei 2Ol2O27l, té com un dels seus objectius fonamentals situar la taxa
de temporalitat estructural per sota del 8 % en el conjunt de les administracions públiques espanyoles.
En aquest sentit, la llei preveu l'adopc¡ó de un seguit de mesures ¡mmed¡ates per a posar fre a l'elevada
temporal¡tat existent, també art¡cula una série de mesures per prevenir ¡sancionar l'abús iel frau en la

temporal¡tat a futur ¡, finalment, potenc¡ac¡ó de l'adopció d'e¡nes ¡ una cultura de la planificació per a una
millor gestió dels recursos humans.

Que la negoc¡ac¡ó de les condicions de treball en els ens locals de menor dimens¡ó, sov¡nt és complexa

des del punt de v¡sta de l'adequada composició de la representació legal dels empleats públics, i de les

dif¡cultats própies de les ent¡tats de menor d¡mens¡ó que no disposen de mitjañs o d'instruments per dur
a terme aquesta negoc¡ac¡ó.

Que a Catalunya l'art¡culació d'espais de negociació col.lectiva a escala supramunicipal, contribue¡x no
només a la millora de les cond¡c¡ons de vida ¡treball dels empleats públics sinó que també pot permetre

articular i agil¡tzar els processos d'estabilitzac¡ó que preveu la Llei 2O/2O21.

Que la voluntat de les parts és dotar als ens locals catalans de més pet¡ta dimensió, d'un ¡nstrument
negoc¡at que els h¡ permeti simplificar i ag¡litzar els processos negociadors que necessáriament s'han de
produir en els processos d'estab¡l¡tzació prev¡stos per la Llei 20/2021.

Que totes les parts convenen que les tasques d'assessorament, suport mater¡al, ¡jurídic, que realitzen les

d¡putac¡ons provinc¡als en matér¡a de selecció dels empleats públics és essencial i necessár¡a,

espec¡alment en els processos d'estab¡l¡tzació de la Ltei 2O/2O27.lgualment, les parts convenen que les
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línies de suport i assessorament en matéria de processos selectius que les diputacions ofereixen als ens

locals són el complement necessari a tot alló que es preveu en aquest acord.

ACORDEN

PRIMER.- Ratificar i aprovar de forma definitiva tots els acords aconseguits en les diferents reunions
celebrades entre les parts.

SEGON.- Aprovar la versió definitiva del text de l'Acord que s'acompanya en forma d'annex a la present
acta.

TERCER.- Elevar per a la seva signatura definitiva, l'Acord als órgans competents de cadascuna de les parts

signats.

QUART.- Es faculta a la Sra. Eugénia Revilla Esteve, perqué pugui realitzar les gestions necessáries davant
l'Autoritat Laboral a efectes del dipósits, registre i publicació corresponent.

I en prova de conformitat de tot el que s'ha exposat, els sota-signants subscriuen aquesta acta en el lloc i

data de l'encapgalament.
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AcoRD DE cRtrERrs GENERAIs A APUcAR Ats PRocEssos y¡smg¡ur¿aclÓ
oERtvATS DE tA ttEl 2Ol2O2,., DE 28 DE DESEMBRE, QUE RESULTTN O'lpLlClCló
Ats ENs LocAts DE cATALUNyA quE No DtsPostlv DE REPRESENTAoó ueet
DErs sEUs EMPTEATS púglrcs

REUNITS

MANIFESTEN
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ANNEX I:

A Barcelona,20 d'octubre de 2022,

Els membres de la comiss¡ó negociadora de l'Acord de criteris generals a aplicar als processos

d'estabilitzac¡ó der¡vats de la Llei 20/2027, de 28 de desembre, que resultin d'aplicació als ens locals de

Catalunya que no d¡sposin de representació legal dels seus empleats públ¡cs (en endavant Acord), d'una
part els representants de les entitats munic¡palistes, l'Associació Catalana de Munic¡p¡s (ACM) ila
Federac¡ó de Munic¡p¡s de catalunya (FMc), i d'un altre la representació dels empleats públ¡cs, com¡ss¡ons

Obreres de Catalunya (CCOO) ¡ la Un¡ó General de Treballadors de Catalunya (UGT), d'acord amb el que

estable¡x l'art. 82.1 delText refós de l'Estatut dels Treballadors i en els arts. 33 ¡ 34.2 del text refós de la

Lle¡ de l'Estatut Bás¡c de l'Empleat Públic, després de les consegüents exposicions de mot¡us per part

d'ambdues parts, de comú acord,

Que ambdues parts es recone¡xen capac¡tat ilegitimació suficient, conforme a l'art.87 del text refós de
l'Estatut dels Treballadors ¡ en l'art. 34 del text refós de la Llei de l'Estatut B¿s¡c de l'Empleat Públic.

Que la Llei 20/2027, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de Ia temporal¡tat en

l'ocupació pública (en endavant la Llei 20/2021), té com un dels seus objectius fonamentals situar la taxa
de temporal¡tat estructural per sota del I % en el conjunt de les adm¡nistrac¡ons prlbliques espanyoles.
En aquest sentit, la llei preveu l'adopció d'un segu¡t de mesures immed¡ates per a posar fre a l'elevada
temporalitat ex¡stent, també articula una sé¡ie de mesures per prevenir isanc¡onar l'abús iel frau en la

temporalitat a futur ¡ f¡nalment, potencia I'adopció d'eines i una cultura de la planificació per a una millor
gestió dels recursos humans.

Que entre les mesures que contempla la norma h¡ ha la previsió d'un procés d'estab¡l¡tzac¡ó de l'ocupac¡ó
temporal en les admiñistrac¡ons públiques, que s'articula en dues vies: d'una banda, s'autoritza un tercer
procés d'estab¡lització d'ocupació públ¡ca, add¡c¡onal als quals van regular els art¡cles 19.U.6 de la Llei

3/2077, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de
3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, que inclourá les places de naturafesa
estructural que, est¡gu¡n o no dins de les relacions de llocs de treball, plant¡lles o una altra forma
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d'organitzac¡ó de recursos humans que est¡gu¡n contemp¡ades en les diferents administrac¡ons públiques,
¡ que estant dotades pressupost¿r¡ament, hag¡n estat ocupades de manera temporal i

in¡nterrompudament almenys en els tres anys anter¡ors a 31 de desembre de 2020. D'altra banda, amb
carácter únic iexcepc¡oñal, d'acord amb el que es preveu en I'article 61.6 ¡7 del text refós de la Llei de
l'Estatut B¿s¡c de l'Empleat públ¡c (TRLEBEP), que és desenvolupat per la llei 2Ol2O2f a la disposició
addicional s¡sena, permet convocar, pel sistema de concurs, aquelles places que, reun¡nt els requ¡s¡ts
establerts en l'art¡cle 2.1 de la Lle¡ 20/2O2L, haguess¡n estat ocupades amb carácter temporal de manera
in¡nterrompuda amb anterioritat a 1de gener de 2015. A més, la disposic¡ó add¡cional vuitena de la d¡ta
llei indica que addicionalment, els processos d'estab¡l¡tzació cont¡nguts en la d¡spos¡ció addicional sisena
¡nclouen en les seves convocatóries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera
temporal, per personal amb una relac¡ó d'aquesta naturalesa amb anter¡or¡tat a 1 de gener de 2016.

Que els processos d'estabilització previstos en la Lle¡ 2O/2O27, de 28 de desembre, tenen per objectiu
aconseguir una temporalitat estructural no superior al 8% del total de les places estructurals. Aquests
processos s'han de desenvolupar d'acord amb els següents cr¡ter¡s:

o Les places a cobrir en el procés d'estab¡lització a qué es refereixen el present acord han de ser
ofertes donant compliment als princ¡pis const¡tuc¡onals d'¡gualtat, mérit ¡capac¡tat, a¡xí com el

de publ¡c¡tat derivat dels anteriors
. En cap cas, será válid un procés d'estabil¡tzació que restr¡ngeixi la part¡cipac¡ó en aquells que

estíguess¡n o haguess¡n estat ocupant préviament les places ofertes, n¡ a qualsevol altre requis¡t
que supos¡ una disminució de la poss¡bilitat que altres persones pugu¡n accedir en els mateixos
proced¡ments que es convoquin, en els termes prev¡stos per l'art. 23 de la Constitució Espanyola
i les normes bás¡ques de la Funció Pública.

o De la resolució dels processos d'estabilització no pot derivar-se ¡ncrement de despesa ni

d'efect¡us, havent-se d'oferir, necessár¡ament, places de naturalesa estructural que es trobin
exercides per personal amb vinculació temporal.

. Amb car¡cter general, la plasa o dotació será suscept¡ble d'estab¡l¡tzac¡ó en tant que la mate¡xa

comple¡x¡ els requ¡s¡ts establerts en la Llei 20/2021, ¡ndependentment que hagi estat ocupada
per la mate¡xa o diferents persones de manera consecut¡va, alternativa, o amb una ¡nterrupció
no super¡or als tres mesos.

. La data de 31 de desembre de 2020 de l'art. 2.1 de la Lle¡ 2012021 és la referéncia per a la

determinació de l'ámb¡t temporal de les places a estabilitzar, en tot cas ten¡nt en compte que ha

d'ex¡st¡r una dotac¡ó pressupostária per a la seva convocatdria i, tenint en compte també que

aquesta data no és aplicable a les places a estabilitzar der¡vades de la DA 8a de la Llei 20/2021.

Aquestes places vacants de naturalesa estructuralsón aquelles ocupades a l'entrada en vigor de

la Llei 20/2021 de manera temporal per personal temporal de llarga durada amb una relació de

serveis d'aquesta naturalesa anterior a 1de gener de 2016, encara que hag¡n succei't d¡versos

nomenaments o contractes temporals al llarg del temps en la mateixa adm¡nistrac¡ó,

estab¡litzant-se l'última plaga ocupada.
. Les places que es pretengu¡n convocar per al desenvolupament d'aquest procés s'han d'haver

inclós en una oferta d'ocupac¡ó pública o instrument d'ordenació sim¡lar, aprovada per l'órgan

competent per a aixó cada adm¡nistració pública será la que autor¡tzará la convocatória dels

processos selectius.

Que d'acord amb el que s'estableix en la Llei 2o/2o27, el calendari s'adequará a les prev¡sions següents:

eltermini lím¡t per a l'aprovació i publicac¡ó de les ofertes d'ocupació pública corresponents als processos

d'estabil¡tzac¡ó és l'1 de juny de 2022. La publicac¡ó de les convocatór¡es de tots els processos select¡us

previstos per a la cobertura de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública dels processos

d'estabil¡tzac¡ó haurá de produir-se en tot cas abans del 31 de desembre de 2022. La resoluc¡ó de tots els

processos selectius previstos en la Uei 2O/2O27 haurá de final¡tzar en tot cas abans del 31 de desembre

de 2024.

Que la negociació de les condicions de treball en els ens locals de menor dimens¡ó, sov¡nt és complexa

des del punt de vista de l'adequada composició de la representació legal dels empleats públics, ¡ de les
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dificultats própies de les entitats de menor d¡mens¡ó que no disposen de m¡tjans o d'instruments per dur
a terme aquesta negociació.

Que a Catalunya, l'articulac¡ó d'espais de negociació col lectiva a escala supramunicipal, contribue¡x no

només a la millora de les condicions de vida itreball dels empleats públ¡cs sinó que també pot permetre

articular i agilitzar els processos d'estab¡lització que preveu la Llei 2012027.

Que la voluntat de les parts és dotar als ens locals catalans de més pet¡ta dimensió d'un instrument
negociat que els permet¡ s¡mplificar ¡ ag¡litzar els processos negociadors que necess¿riament s'han de
produir en els processos d'estabil¡tzac¡ó prev¡stos per la Llei 2012027.

Que totes les parts convenen que les tasques d'assessorament, suport material, iiurídic, que real¡tzen les

d¡putacions provincials en matéria de selecc¡ó dels empleats públics és €ssencial i necessár¡a,

espec¡alment en els processos d'estabil¡tzac¡ó de la Llei 2Ol2O27.lgualment, les parts convenen que les

línies de suport iassessorament en matéria de processos select¡us que les diputacions ofereixen als ens

locals són el complement necessari a tot alld que es preveu en aquest acord.

ACORDEN

PRIMER. PACIAT CIS "CRITERIS GENERALS A APLICAR ALS PROCESSOS D'ESTABILII¿ACIÓ DELS EMPTEATS

PIJBLICS DELS ENS LOCALS DE CATALUNYA QUE No DISPoSIN DE REPRESENTACIÓ LEGAL DELS EMPLEATS

PÚBLICS" que figuren com annex I i el "Model d'Adhes¡ó" al present Acord, que figura com annex ll.

SEGON.- Pactar que aquest Acord s'aplicará a aquells ens locals que no disposin de representació legal
dels seus empleats públics, ¡que voluntáriament decideixin adher¡r-se, segons el model d'adhesió que les
parts facil¡taran a aquests efectes.

Aquest acord també podrá ser adoptat per aquells altres ens del sector públic local que així ho decideixin
de forma voluntária en els termes establerts per la normativa sobre la negociació col.lectiva que result¡
d'aplicació.

TERCER.- Pactar que aquest Acord s'aplicará íntegrament pel que fa al seu cont¡ngut ique resulta
indivis¡ble. sense perjudici que les parts puguin acordar la seva mod¡f¡cac¡ó o ampl¡ació posteriors.

QUART.- D'acord amb el que preveu a l'art. 34.2 TRLEBEP, les parts pacten que aquest Acord tindrá
validesa ¡ef¡c¿cia per aquelles matér¡es que s'hi refere¡x i per aquelles ent¡tats locals que s'hi adhereixin
voluntáriament, sense que s¡gui necessária cap negociació posterior de carácter addicional.

CINQUE.- Les parts acorden que l'Acord t¡ngui eficácia des de la seva signatura fins que no es resolguin
tots els processos i, en tot cas, fins al 31 de desembre de 2024. Superada aquesta data, s¡ les parts no
man¡festen el contrari, aquest acord es prorrogará amb carácter anual.

Mentre l'acord estigu¡ v¡gent qualsevol de les parts el podrá donar per finalitzat, sempre que es produeixi
un preavís mínim i per escrit de trenta dies, que haurá de ser comunicat a totes les parts. També será
causa d'extinció del present acord l'¡ncompliment manifest per alguna de les parts del pactat a l'Acord.
En aquest cas, la part que consideri que s'ha produit un ¡ncompl¡ment ho haurá de notificar p€r escr¡t a

la resta de parts, feta aquesta notif¡cac¡ó, en eltermin¡ de quinze dies, l'Acord quedará extingit.

SISE.- Les parts acorden que amb l'objectiu d'exam¡nar totes aquelles qüestions que es deriven de la
interpretació, apl¡cació iv¡génc¡a d'aquest Acord, es constituirá una Comiss¡ó Paritária, que es const¡tuirá
en el term¡n¡ m¿x¡m d'un mes a partir de la seva de signatura.

Aquesta com¡ss¡ó t¡ndrá una composició par¡tária pel que fa a la representació s¡ndical i a la representació
dels ens locals. Estará ¡ntegrada per dos representants per cadascun dels s¡nd¡cats signatar¡s de l'Acord; i
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per dos representants per cadascuna de les ent¡tats mun¡c¡pal¡stes. Cada part de l'Acord podrá part¡cipar

en la Com¡ss¡ó acompanyada d'un assessor.

La Comissió nomena un secretar¡ perqu¿ a¡xequi acta de les seves sessions ¡dels seus acords, que seran
públics.

Quan a la Comissió li s¡gui sotmesa alguna qüestió que, després de ser debatuda, no es resolgui per acord
major¡tari de cadascuna de les parts, s'aixecará acta ise sotmetrá al parer d'un expert ¡ndependent. Un

cop escoltades totes les parts, el med¡ador, en el termini de trenta dies, emetrá el seu parer que será
vinculant per a la Comiss¡ó.

sETE.- Es faculta a Eug¿n¡a Rev¡lla Esteve perqué remet¡ una cóp¡a del present Acord a l'Autor¡tat Laboral
per al seu d¡pósit, registre ¡ corresponent publicació.

I en prova de conform¡tat de tot el que s'ha exposat, els sota s¡gnants subscriuen aquest Acord en el lloc
¡ data de l'encapcalament.

sra. Encarna Fernández Martínez
Secretar¡a general de la Federac¡ó de Serveis Públics

Un¡ó General de Treballadors de Catalunya

Sr. Lluís soler ¡Pan¡sello
Pres¡dent

Associác¡ó Catalana de Municip¡s ¡Comarques

Sra. Olga Arnau Sanabra

Presidenta
tederac¡ó de Mun¡c¡pis de Catalunya
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Sr. Carlos Pellejero Gómez

Secretar¡general de la Federació de Serveis a la ciutadan¡a

Comiss¡ons Obreres de Catalunya
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ANNEX I:

cRtrERts GENERAIs A ApucAR Ats pRocEssos D'EsrABtttrzAoÓ o¡s EMPIEATS
púaucs DEts ENs tocArs DE cATALUNvA QUE No DlsPostN DE REPRESENTAcIÓ ueal
DErs EMPTEATS púsllcs

Reouis¡ts del procés select¡u

En els proced¡ments d'estabil¡tzac¡ó al que es refereix aquest Acord, s'haurá de tenir present l'establert a

l'art. 61 de TRLEBEP, i les cond¡c¡ons predeterminades per la Uei 201202L.

En les convocatóries de places en procés d'estabilització és aplicable la normativa sobre t¡tulació académica

o professional exigida per a acced¡r als diferents cossos d'empleats públics, en funció del seu grup/subgrup

de pertinenga, o a les diferents categories professionals. Elfet d'exercir o haver exerc¡t prév¡ament la plasa

convocada no ex¡me¡x d'aquest requ¡s¡t, sense perjud¡ci d'aquells supósits en els quals la normat¡va
convencional per al personal laboral aplicable a l'ámb¡t estable¡xi la possibil¡tat d'accedir amb altres
titulac¡ons académiques o profess¡onals sim¡lars o equ¡valents.

A excepció dels casos en qué es pugu¡iust¡ficar normativament, s'ex¡girá la mate¡xa t¡tulació o n¡vell d'estudis
ex¡Bits per a l'accés en el moment de la creació de la placa objecte de convocatór¡a.

El cone¡xement dels idiomes catalá ¡castellá són requ¡s¡ts de part¡c¡pac¡ó. Qu¡ no pugui acreditar el n¡vell
requer¡t, haurá de superar una prova que es realitzará a l'efecte. El requ¡sits de part¡cipació s'han de complir
en el moment en qué f¡nalitzi el termin¡ de presentac¡ó de les sol.licituds. Únicament el requ¡sit de
coneixement del catalá i del castellá es podran acreditar fins al dia de realitzac¡ó de la prova convocada a

l'efecte. De la superació d'aquestes proves en restaran exemptes aquelles persones aspirants que
pr¿v¡ament, ien el marc d'un altre procés selectiu a l'adm¡nistrac¡ó convocant, hagin superat o acred¡tat un
nivell igual o superior al requerit en les respectives bases.

Pel que fa als s¡stemes select¡us, caldrá distingir entre els previstos a l'art.2 de la Lle¡ 20/2021 (s¡stema concurs
opos¡ció) iels contemplats a la d¡spos¡ció addicional s¡sena ¡vu¡tena de la Lle¡ 20/2021 (s¡stema de concurs).

A. Sistema de concurs-oposició fart. 2 de la tlei 20120211

En els processos d'estabilitzac¡ó que es der¡vin de l'art. 2 de la Lle¡ 2012021, el s¡stema de selecció será el de
concurs-opos¡c¡ó amb una valorac¡ó total de 100 punts, corresponent a la fase de concurs un quaranta per
cent (40%) de la puntuació total d'acord amb el barem prev¡st i a la fase d'oposició el seixanta per cent (60%)

de la puntuació total.

El resultat del procés selectiu s'obté de la suma de les puntuacions obtingudes a la fase d'oposició ia la fase
de concurs, resultant seleccionada la persona asp¡rant que obtingui la puntuació final més alta.

Fase d'oposició (60 punts)

Aquest fase d'oposició tindrá carácter elim¡nator¡, peró amb la part¡cular¡tat que els exercicis que la
conformen no seran elim¡nator¡s entre ells i, en conseqüéncia, la puntuació d'aquesta fase será el resultat de
la suma agregada de la puntuació assolida en cada un dels exercicis.
El contingut de les proves estar¿ relac¡onat amb el desenvolupament de les func¡ons de les places i própies
de l'escala, subescala, classe ¡categor¡a, grup profess¡onal o grup equivalent, a la qual s'accedeix i amb el
temari per a cada grup de titulació que s'aprov¡.

Amb carácter general, aquesta fase consistirá en la realització d'una prova tedr¡ca tipus test o de preguntes
amb respostes curtes referenciada al temar¡; ¡, una prova práct¡ca, amb la possib¡l¡tat de proposar d¡versos
supós¡ts per triar-ne un o més, relacionada amb les funcions dels llocs de treball vinculats a les places. Per
superar la fase d'oposició cal obten¡r un mínim de puntuació agregada d'entre 20 ¡30 punts dels exerc¡c¡s
teór¡c ¡ práctic. La puntuació m¿x¡ma de la prova tedrica será de 20 punts, sense que descomptin les respostes
incorrectes, en elseu cas. La puntuació máx¡ma de la prova práctica será 40 punts.
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Per aquelles places no vinculades en cap cas a tasques administrat¡ves dels subgrups C1, C2 ¡Agrupacions
Profess¡onals es podrá establ¡r una única prova práctica associada a les funcions del lloc de treball ifeines
hab¡tuals.

El nombre de temes será, per cada subgrup, el que seguidament es detalla:

A1; entre 14 ¡ 25 temes.
A2: entre 11 i 20 temes
C1: entre 5 i 10 temes
C2: 5 temes
AP:2 temes.

Els temes sugger¡ts hauran de tenir relació directa amb el desenvolupament de les funcions del lloc de treball
assoc¡at a la categor¡a de la plasa objecte de convocatória icom a conseqüéncia, aquesta només inclourá
temari general quan qued¡justificat per aquestes func¡ons.

Fase de concuÉ (40 punts)

Oonades les característ¡ques del procés d'estabilitzac¡ó de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, es t¡ndrá en
compte majoritár¡ament l'exper¡éncia en l'escala, categoria o equivalent que es tracti, de manera que haurá
d'existir una graduació que permeti valorar en major mesura els serveis prestats en la mateixa categor¡a o
cos.

La fase de con€urs suposará el40% de la puntuació total del concurs-oposició. En aquesta fase, els m¿r¡ts que

es valoraran seran els profess¡onals, els académics i altres mér¡ts v¡nculats a processos de selecció anter¡ors
o a cert¡f¡cats de compet¿nc¡es d¡gita15 o similars.

Es valoraran els serveis prestats en la condició de personal funcionar¡ interí o personal laboral temporal de la

següent manera:

o Mér¡ts professionals amb un máxim de 36 punts (90% de la puntuació de la valoració de la fase de

concurs, que és el40%):

- Serveis prestats en l'administració convocant que s¡guin del mateix grup/subg.up de titulac¡ó ¡ amb
les funcions corresponents al cos o escala, categor¡a profess¡onal o equivalent a la qual pertany la

plaea convocada. Aquests serveis es valoraran amb 0,50 punts per mes treballat.

- Serve¡s prestats en qualsevol administració pública o ens del sector públ¡c que s¡gui del mateix
grup/subgrup de titulació i amb les funcions corresponents al cos o escala, categoria professional o

equivalent a la qual pertany la plasa convocada. Aquests serveis es valoraran amb un mínim de 0,10
i máx¡m de 0,16 punts per mes treballat.

- Serve¡s prestats en l'ens convocant que s¡guin d'un grup/subgrup de t¡tulac¡ó del cos o escala,

categor¡a professional o equivalent, d¡ferent de la qual pertany la plaea convocada. Aquests serve¡s

es valoraran amb un mínim de 0,10 ¡ máxim de 0,16 punts per mes treballat.

- Es podrá valorar també l'experiéncia en el sector privat quan les funcions desenvolupades t¡ngu¡n

una equivalénc¡a amb les funcions de la plaga convocada. Aquests serveis podran ser valorats fin5 a

un máx¡m de 0,05 punts per mes treballat.

. Mér¡ts académics o altres mérits, amb un máxim de 4 punts (10% de la puntuac¡ó de la valoració

de la fase de concurs, que és el 40%):

- Per la possessió de titulac¡ons académiques o profess¡onals oficials de n¡ve¡l i8ual o super¡or

d¡ferents de la requerida per a l'accés a l'escala o categor¡a corresponent.

Formac¡ó GRUP A

(A1 ¡ A2)

Grup C

(c1 i c2)
Adm¡n¡stració i

Serve¡s

Grup C (C1 i C2)
Of¡cis

Agrupac¡ons
profess¡onal

2

tr



rtrtrtrtr
=

w
§

dlllrw,RCt,tffiflil" @
I¡T¡

Reglada

(máx. 1
punt)

Un altre grau
o s¡milar : 0,5
máx.

Máster: máx.
0,50 punts

Doctorat:
máx.
punts

0,75

Un altre títol de FP
(FPl O FPGM):
máx. 0,25 punts

FPGS: máx. 0,5
punts

FP 1 o FPGM:
máx. 0,5 punts

Formac¡ó GRUP A

(41 ¡ A2)

Grup C

(c1 i cz)
Adm¡n¡stració i
Serveis

Grup C (C1
Of¡c¡s

c2) Agrupac¡ons
professional

Continua

(máx.2
punts)

Fins a 20 hores,0,20 punts.

De més de 20 a 50 hores,0,40 punts.

Més de 50 hores,0,50 punts.

. Altres mér¡ts, que seran valorats amb un máxim d'un punt entre els que es poden ¡ncloure: haver
superat algun dels exerc¡c¡s per a I'accés a aquest cos, escala o categoria a la qual es des¡tja acced¡r;
disposar de cert¡ficats ACTIC o equ¡valents; disposar de certif¡cat de nivell de cone¡xements de
llengua catalana superior a l'exigit com a requisit de participació per la convocatória; disposar de
cert¡ficat de llenguatge especialitzat; disposar de certificats d'idiomes, publ¡cac¡ons, ¡d¡omes,

voluntar¡ats, cert¡f¡cats, carnets de conduir específ¡cs, etc.

En cas d'empat en el resultat f¡nal de la valoració dels mérits, se seleccionará l'asp¡rant que obtingu¡ millor
puntuac¡ó respecte dels dies de serveis prestats a l'adm¡n¡stració convocant en el desenvolupament de les

funcions corresponents al lloc de treball objecte de la convocatüria. En cas de pers¡stir l'empat es tindrá en
compte el dies de serveis prestats a l'adm¡n¡strac¡ó convocant, de persist¡r l'empat es t¡ndr¡ en compte
l'aspirant de major edat.

El tr¡bunal no podrá proposar el nomenament o contractació d'un nombre d'asp¡rants seleccionats super¡or
alde les places convocades,

3

Batxillerat o
FPGS: máx. 0,5
punts

Grau o s¡m¡lar:
máx. O,75
punts

Pels cursos de formac¡ó rebuts o impartits en els darrers deu anys, en el marc de l'Acord de Formació
per a l'ocupació o dels Plans per a la FormacÍó Contfnua del Personal de les adm¡nistrac¡ons
públiques (AFEDAP) o s¡milars, els cursos rebuts o impartits de formació universitária de postgrau,
que estiguin orientats a l'acompl¡ment de funcions en l'escala o en la categoria professional a la qual

es des¡tja accedir.

B. Sistema de concurs de mér¡ts (DA 6a ¡ DA 8a de la Llei 20120211

Aquesta convocatdr¡a tindrá carácter excepc¡onal ies realitza per una sola vegada, en virtut de l'hab¡litació
legal que es deriva de les previsions de les DA 6a ¡ 8a de la Llei 20/2021, ¡ cons¡stirá únicament en la valoració
dels mérits del candidat. Aquest proced¡ment garant¡rá en tot cas el compliment dels princip¡s de lliure
concurréncia, ¡gualtat, mérit, capacitat ¡ publ¡c¡tat.

Als aspirants se'ls exigirá elcompliment dels mateixos requisits de participac¡ó que es preveuen amb carácter
general per a l'accés a la funció pública.
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Aquesta valoració no será eliminatória, i es valoraran els mérits sobre el total de cinquanta 50 punts,
corresponent entre el 60%i elTlYoal'experiéncia professional i entre el 30 iel 40 o/o alaformació académica
i altres mérits a determinar.

El coneixement dels idiomes catalá i castellá són requisits de participació. Qui no pugui acreditar el nivell
requerit, haurá de superar una prova que es realitzará a l'efecte. De la superació d'aquestes proves en
restaran exemptes aquelles persones aspirants que préviament, i en el marc d'un altre procés selectiu a
l'administració convocant, hagin superat o acreditat un nivell igual o superior al requerit en les respectives
bases.

El resultat del procés selectiu s'obté de la suma de les puntuacions obtingudes pels mérits degudament
acreditats en el concurs, resultant seleccionada la persona aspirant que obtingui la puntuació final més alta.

Pel que fa a la valoració dels mérits del procés selectiu i l'establiment d'un barem, caldrá tenir present que
en tot cas en la puntuació dels mérits s'haurá de tenir en compte: l'experiéncia en places de l'escala, categoria
o equivalent i en el grup de titulació al de la plaga convocada, tant en l'ens local convocant com en qualsevol
altra administració pública Finalment, també es podrá valorar l'experiéncia en places de l'ens local convocant
d'un grup/subgrup de titulació i d'un cos, escala, categoria o equivalent, diferent del de la plaga convocada.
D'altra banda, i pel que fa als mérits académics, es podrá valorar la formació reglada diferent o superior a

l'exigida per accedir al cos, escala o categoria, els cursos de formació contínua i altres mérits a determinar
per la corporació convocant.

La valoració dels mérits consistirá el valoració dels mérits professionals, els académics i altres mérits vinculats
a processos de selecció anteriors o a certificats de competéncies digitals o similars.

Del total dels cinquanta punts possibles es valorará els serveis prestats en la condició de personal funcionari
interí o personal laboral temporal de la següent manera:

o Mérits professíonals: entre 30 i un máxim de 35 punts

Serveis prestats en l'ens convocant que siguin del mateix grup/subgrup de titulació i amb les funcions
corresponents al cos o escala, categoria professional o equivalent a la qual pertany la plaga

convocada. Aquests serveis seran valorats a raó de 0,40 punts per mes treballat.
Serveis prestats en qualsevol altra administració pública o ens del sector públic que siguin del mateix
grup/subgrup de titulació i amb les funcions corresponents al cos o escala, categoria professional o

equivalent a la qual pertany la plaga convocada. Aquests serveis podran ser valorats amb un mínim
de 0,13 i máxim de 0,18 punts per mes treballat.
Serveis prestats en l'ens convocant que siguin d'un grup/subgrup de titulació del cos o escala,

categoria professional o equivalent, diferent de la qual pertany la plaga convocada. Aquests serveis
podran ser valorats amb un mínim de 0,13 i máxim de 0,18 punts per mes treballat.
Es podrá valorar també l'experiéncia en el sector privat quan les funcions desenvolupades tinguin
una equivaléncia amb les funcions de la plaga convocada. Aquests serveis podran ser valorats fins a

un máxim de 0,05 punts per mes treballat.

o Mérits académics o altres mérits: entre 15 i un máxim de 20 punts

Per la possessió de titulacions académiques o professionals oficials de nivell igual o superior
diferents de la requerida per a I'accés al cos, escala o categoria corresponent.

Formació GRUP A

(A1 iA2)

Grup C

(c1 i c2)
Administració i

Serveis

Grup C (C1 ¡

C2) Oficis
Agrupacions
professionals

Reglada Un altre grau o
diplomatura:
máx. 1 punt

Batxillerat o
FPGS: máx. 1

punt

Un altre títol de
FP (FP1 o
FPGM): máx. 1
punt

FP 1 o FPGM
máx. 1 punt

4
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(máx. 2
o3
punts)

Máster: máx. 1

Doctorat: máx. 2
punts

Grau o
s¡m¡lars: máx.
2 punts

FPGS: máx,2
punts

Pels cursos de formac¡ó rebuts o ¡mpart¡ts, en el marc de I'Acord de Formació per a l'ocupac¡ó o dels

Plans per a la Formac¡ó contínua del Personal de les adm¡n¡stracions públiques (AFEDAP) o sim¡lars,

els cursos rebuts o ¡mpartits de formació universitár¡a de postgrau, que est¡guin orientats a

l'acompl¡ment de funcions en l'escala o en la categoria professional a la qual es desitja accedir.

Formac¡ó GRUP A

(41 ¡ A2)

Grup C

(c1 ¡ c2)
Adm¡n¡strac¡ó
iServe¡s

Grup C (C1 i

C2) Oficis
Agrupacions
profess¡onals

Cont¡nua

(máx.
punts)

. Altres mér¡ts, que seran valorats amb un máx¡m de 4 punts en total, entre els que es poden incloure:
haver superat algun dels exerc¡cis per a l'accés a aquest cos, escala o categor¡a a la qual es des¡tja
accedir; disposar de certif¡cats ACTIC o equivalents; disposar de cen¡f¡cat de ñ¡vell de cone¡xements de
llengua catalana super¡or a l'exig¡t com a requisit de partic¡pac¡ó per la convocatór¡a; d¡sposar de
certif¡cat de llenguatge espec¡alitzat; disposar de cert¡ficats d'idiomes, publicacions, idiomes,
voluntariats, certif¡cats, carnets de condu¡r específics, etc.

En cas d'empat, en el resultat f¡nal de la valoració dels mér¡ts, se selecc¡onará l'aspirant que obtingui m¡llor
puntuació respecte dels dies de serveis prestats a l'admin¡strac¡ó convocant en el desenvolupament de les

funcions corresponents al lloc de treball objecte de la convocatór¡a. En cas de persistir l'empat es t¡ndrá en
compte el dies de serveis prestats a l'admin¡stració convocant, i de persistir l'empat es tindrá en compte el
criteri l'aspirat de major edat.

En cap cas, el tr¡bunal podrá proposar el nomenament d'un nombre d'aspirants seleccionats superior al de
les places convocades.

Mesures d'aq¡litzac¡ó dels processos d'estab¡litzac¡ó

Eltermini de presentac¡ó de sol.l¡c¡tuds s'acorda que sigui de vint dies.

L'aprovació prov¡s¡onal de la llista d'admesos iexclosos será d'un mes.

El termini de presentac¡ó d'al.legacions será de deu dies.

faprovació definit¡va de la llista d'admesos iexclosos será d'un mes.

La presentac¡ó de la documentació un cop superat el procés select¡u será de vint dies.

Eltermini per la presa de possessió será d'un mes.

De manera motivada i per agil¡tzar l'execuc¡ó del procés select¡u l'ens convocant podrá acordar reduir els

termin¡s ord¡nar¡s a la meitat.

D'acord amb el que ¡nd¡ca la disposició add¡c¡onal quarta de la Llei 20/2021, que assenyala la importánc¡a del
compliment del terminis d'execució de les convocatdries i en aquest sentit d'agilitzar dels processos, per la
qual cosa de manera preferent s¡ escau, s'acumulará en una mateixa sessió la prova teórica, la prova práct¡ca

i la prova de llengua catalana ¡castellana. També podrá articular mecanismes que l¡ permetin d¡g¡tal¡tzar el
procés de selecció.

5
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Fins a 10 hores: 0,10 punts

De 10 a 20 hores: 0,40 punts

De més de 50 hores: 1 punt
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Eorses de treball der¡vades dels processos d'estabilitzac¡ó

Les persones que no superin un procés select¡u ¡ que hag¡n treballat a l'administració convocant, podran
formar part de la borsa que es crei o integrar-se en les borses existents quan reune¡xin les condic¡ons
següents:

o En el cas del sistema de concurs-opos¡ció (art. 2 de la Llei 20/2021) quan l'asp¡rant no superi la fase
de l'oposició, peró hagi obtingut com a mínim un 30% de la nota d'aquesta fase.

. En el cas del s¡stema de concurs de mér¡ts (DA 5a i DA 8a de la Lle¡ 20/2021) els aspirants que no
super¡n el procés podran acced¡r a la borsa de treball, quan estiguin en un s¡tuac¡ó de servei act¡u a

l'admin¡stració convocant en el moment de la convocatdr¡a, ¡aquesta no hag¡ real¡tzat amb
anter¡or¡tat al proced¡ment d'estab¡l¡tzac¡ó cap convocatór¡a d'una plaea del mate¡x grup/subgrup
de t¡tulac¡ó i amb les funcions corresponents al cos o escala, categor¡a profess¡onal.

l]ordre de preferéncia estará determ¡nat pel nombre de d¡es de treball efectiu a l'administrac¡ó convocant.

La crida per ocupar les noves vacants que es vagin produint en ¡'adm¡n¡strac¡ó convocant es fará mitjansant
aquesta borsa. Un cop cobertes totes les vacants amb aquest s¡stema, s'atendrá les necess¡tats en matér¡a
de personal d'acord amb els proced¡ments ord¡naris de selecció.

6
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ANNEX II;

AcoRD D'ADHESIó oE UaJUNTAMENT DE ... A rAcoRD ENTRE ccoo, uGT, AcM I FMc EN REtActó Ats
cRtrERts GENERALS A ApUcAR Ats pRocEssos D'EsrABrur¿Acró DERTVATS DE LA rrEr 2012021, DE 28
DE DESEMBRE, quE REsutÍN D'ApucAcró Ats ENs rocAts DE cATAruNyA euE No DtspostN DE

n¡pn¡serracró r¡GAr DErs sEUs EMptEATS púBUcs

El 20 d'octubre de 2022 els sind¡cats CCOO de Catalunya ¡ la UGT de Catalunya, ¡ les entitats mun¡c¡palistes
Associació Catalana de Municipis i comarques (en endavant ACM) i la Federació de munic¡pis de Catalunya
(en endavant FMC), varen signar un Acord de criter¡s generals a aplicar als processos d'estabil¡tzac¡ó
der¡vats de la Llei 20/2027, de 28 de desembre, que resultin d'aplicació als ens locals de Catalunya que no

disposin de representació legal dels seus empleats púb¡ics.

Atés que la voluntat manifestada pels sindicats més representat¡us, CCOO ¡ UGT, iles entitats
mun¡cipalistes, és la que aquest acord doti als ens locals catalans de més petita dimens¡ó, d'un instrument
negociat que els hi permeti simpl¡f¡car i agilitzar els processos negociadors que necess¡riament s'han de
produir en els processos d'estabilització previstos per la Lleí 2012021.

Atés l'art¡cle 87 del Text Refós de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret leg¡slat¡u 2/20L5,
de 23 d'octubre, iels articles 33 i34.2 deltext Refós de la llei de l'Estatut de l'Empleat Públ¡c

Atés que aquest ajuntament no d¡sposa de representació legal própia dels seus empleats públics, i que en

conseqüéncia són els s¡nd¡cats més representat¡us els que tenen confer¡da la dita representac¡ó.

Atés que les entitats mun¡c¡pal¡stes, ACM i FMC, son les entitats assoc¡atives dels ens locals que promouen

iprotegeixeñ, a Catalunya, els interessos locals.

Per tot el que s'ha exposat, es proposen al ple municipal els següents ACORDS:

Pfimer. Aprovar l'adhesió de l'Aiuntament de ... a l'Acord de Cr¡ter¡s qenerols o oplicor ols prccessos

d'estobilitzoc¡ó der¡vots de lo Llei 20/2021, de 28 de desembre, que resultin d'oplicoció ols ens locols de
Catolunya que no d¡sposin de representació legol dels seus empleots públics d'octubre de 2022.

Segon. Aprovar que l'adhes¡ó tingui efectes des de la data de la seva aprovació pel Ple

Tercer. Facultar l'alcalde/alcáldessa per a la signatura de tots els documents que sigu¡ necessari per a

l'efect¡vitat dels acords adoptats.

Quárt. Remetre certif¡cat de l'acord a I'ACM ¡ l'FMC, mitjancant la plataforma EACAT, per comunicar
l'aprovació dels presents acords.

C¡nqué. Publicar aquest acord en la seu electrónica i en el portal de transparéncia de l'aiuntament pel seu

cone¡xement general.
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