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CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ 

 
 

El 20 de desembre s’han publicat al DOGC les diferents convocatòries de processos d’estabilització 
mitjançant concurs oposició per a personal laboral.  
 

- Resolució PRE/3972/2022 de personal laboral, Convocatòria 700 
 

- Resolució ACC/3964/2022 de personal laboral del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, Convocatòria LACC/02/22 
 

- Resolució INT/3947/2022 de personal laboral del Departament d’Interior, Convocatòria 
LINT/002/22 
 

- Resolució CLT/3921/22 de personal laboral del Departament de Cultura, Convocatòria 1/2022 
 

- Resolució JUS/3971/2022 de personal laboral, dinamitzador/a lingüista, Convocatòria L001/22 
 

Demà, 21 de desembre, es publicarà la convocatòria de personal laboral del Departament d’Educació i 
dijous, 22 de desembre, la convocatòria dels departaments de Drets Socials i de Territori. 
 
Tot el seguiment dels processos de concurs oposició d’estabilització es farà a través del següent enllaç 
que ha habilitat Funció Pública: 
 
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-
temporal/concurs-oposicio/ 
 
Des de la IAC-CATAC us volem recordar el barems dels processos d’estabilització: 
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Per al personal Laboral: 
 

BAREMS PERSONAL LABORAL (CATEGORIES A i B): 
 

FASE OPOSICIÓ 50 PUNTS Es supera la fase oposició, eliminatòria, amb 
una puntuació mínima de 25 punts sumant 
els dos exàmens, que no són eliminatoris 
entre ells. 

EXAMEN TEÒRIC (tipus test) 20 PUNTS 

EXAMEN PRÀCTIC (tipus test) 30 PUNTS 

 

FASE CONCURS 
50 

PUNTS 
CATEGORIES A i B 

SERVEIS PRESTATS 
42 

PUNTS 

0,712 punts per mes complet,  
serveis prestats amb la mateixa 
vinculació, amb caràcter temporal, 
a la mateixa categoria professional 
laboral de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya 

0,237 punts per mes complet, 
serveis prestats amb la mateixa 
vinculació, amb caràcter 
temporal en d’altres 
administracions públiques en 
categories professionals 
laborals assimilades als de 
l’Administració de la 
Generalitat 

SUPERACIÓ SENSE 
PLAÇA PROCESSOS 
SELECTIUS D’ACCÈS 

2 
PUNTS 

Haver superat un concurs-oposició, sense haver obtingut plaça, de la 
darrera convocatòria d’accés a la mateixa categoria professional 
laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

CONEIXEMENTS DE 
CATALÀ 

3 
PUNTS 

0,75 punts  
certificat de nivell 
de coneixements 
de llengua catalana 
superior a l’exigit, 
com a requisit, en 
la convocatòria 

0,75 punts  
certificat de 
coneixements 
de llenguatge 
administratiu 

0,75 punts 
certificat J, de 
coneixements 
de llenguatge 
jurídic 

0,75 punts 
certificat K, de 
capacitació 
per a la 
correcció de 
textos orals i 
escrits 

COMPETÈNCIES 
DIGITALS 

3 
PUNTS 

3 punts  
nivell avançat 

2 punts  
nivell mitjà 

1 punt  
nivell bàsic 

 

 
 
BAREMS PERSONAL LABORAL (CATEGORIES C,D i E): 
 

FASE OPOSICIÓ 35 PUNTS 
Es supera la fase oposició, eliminatòria, amb 
una puntuació mínima de 17,5 punts sumant 
els dos exàmens, que no són eliminatoris 
entre ells. 

EXAMEN TEÒRIC 15 PUNTS 

EXAMEN PRÀCTIC 20 PUNTS 

 
 
 

https://www.catac.info/post/acord-dels-barems-per-a-l-oposici%C3%B3-d-estabilitzaci%C3%B3-del-personal-laboral
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FASE CONCURS 
65 

PUNTS 
CATEGORIES C, D i E 

SERVEIS PRESTATS 
50 

PUNTS 

0,859 punts per mes complet,  
serveis prestats amb la mateixa 
vinculació, amb caràcter temporal, 
a la mateixa categoria professional 
laboral de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya 

0,286 punts per mes complet, 
serveis prestats amb la mateixa 
vinculació, amb caràcter 
temporal en d’altres 
administracions públiques en 
categories professionals 
laborals assimilades als de 
l’Administració de la 
Generalitat 

SUPERACIÓ SENSE 
PLAÇA PROCESSOS 
SELECTIUS D’ACCÈS 

3 
PUNTS 

Haver superat un concurs-oposició, sense haver obtingut plaça, de la 
darrera convocatòria d’accés a la mateixa categoria professional 
laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

CONEIXEMENTS DE 
CATALÀ 

6 
PUNTS 

1,5 punts  
certificat de nivell 
de coneixements 
de llengua catalana 
superior a l’exigit, 
com a requisit, en 
la convocatòria 

1,5 punts  
certificat de 
coneixements 
de llenguatge 
administratiu 

1,5 punts 
certificat J, de 
coneixements 
de llenguatge 
jurídic 

1,5 punts 
certificat K, de 
capacitació 
per a la 
correcció de 
textos orals i 
escrits 

COMPETÈNCIES 
DIGITALS 

6 
PUNTS 

6 punts  
nivell avançat 

4 punts  
nivell mitjà 

2 punt  
nivell bàsic 

 

 

CRITERIS DE DESEMPAT: 
A) Trobar-se en servei actiu o en les següents situacions assimilades, en la mateixa categoria laboral 

objecte de la convocatòria: 

a. Excedències derivades de la Llei 8/06 de conciliació (excedència voluntària per a tenir 
cura de fill/a, excedència voluntària per a tenir cura de familiars, excedència voluntària 
per al manteniment de la convivència i excedència voluntària per violència de gènere). 

b. Excedència per raó de violència terrorista. 
c. Excedència forçosa. 
d. Altres situacions administratives que puguin estar previstes en normativa sectorial i que 

tinguin els mateixos efectes jurídics. 
 

B) Major temps de serveis prestats en llocs de treball de la mateixa  categoria professional laboral 
objecte de la convocatòria, computant, a l’efecte, tots els dies de prestació de serveis. 

C) Major puntuació en el mèrit de serveis prestats en l’Administració de la Generalitat. 
D) Major puntuació en la fase d’oposició. 
E) Cas de mantenir-se l’empat, aquest es resoldrà mitjançant la realització d’una prova 

complementària per part del tribunal qualificador o l’òrgan tècnic de selecció. 

 
 


