Processos d’estabilització
Requisits i condició d’aspirant (concurs de mèrits i concurs oposició)
Determinació de la condició d’aspirant
S’han de complir tots els requisits el darrer dia de presentació de sol·licituds
Documentació per a tenir la condició d’aspirant
Sol·licitud que determini la convocatòria
Document d’identificació personal
Titulació requerida a la convocatòria específica, d’acord amb la normativa
Titulació de català requerida
Justificant d’abonament de la taxa establerta per la convocatòria
Autobarem de mèrits al·legats amb la declaració responsable
Altres documents que prevegi cada convocatòria específica
Altres condicions que s’han de complir
Tenir les aptituds físiques i psíquiques per a les funcions
No haver estat separat per procediment disciplinari o resolució judicial
Tenir l’edat mínima legal i no excedir l’edat que estableixi, quan escau, la
convocatòria específica

Places i convivència amb l’oferta de reposició
A efectes de determinar l’oferta d’estabilitat, no cal que surtin a oferta “els mateixos llocs” que s’han
ocupat de manera fraudulenta. S’interpreta que els criteris que estableix la llei són per a determinar
només el nombre de places, no quines són aquestes places.
Coexistiran la plaça d’estabilitat amb la taxa de reposició. Hi ha llibertat de negociació a cada
administració per a determinar si l’oferta de reposició es convoca mitjançant el mateix concurs
oposició que aquí es determina per a l’oferta d’estabilitat o mitjançant un altre procediment.
S’obre la porta que les convocatòries estableixin obligatòriament que les persones que es
presenten a les places d’estabilització estiguin obligades a fer tots els tràmits digitalment.

Obligació d’informar i borses preferents
Les persones que ocupen places de l’oferta d’estabilitat han de ser informades que la seva plaça
serà objecte de convocatòria. Els aspirants que no aconsegueixin un lloc passaran a formar part de
borses preferents, si obtenen un mínim de 5 punts a la prova del concurs oposició o, si no hi ha
places de concurs oposició de la seva especialitat, un mínim de 10 punts al sistema de concurs.

Terminis
Terminis inicials per a tots els procediments
Publicació de la convocatòria
20 dies hàbils per a presentar-hi sol·licitud (que ha d’incloure una declaració
responsable d’autobarem dels mèrits)
2 mesos perquè l’Administració publiqui la llista provisional d’admesos
7 dies hàbils per a presentar-hi esmenes
Publicació de la llista definitiva d’admesos i de la llista provisional de mèrits
al·legats en la declaració responsable (autobarem)
7 dies hàbils per a esmenar errors en l’autobarem*
A partir d’aquí*, terminis per al concurs de mèrits
Aprovació de la llista de persones aprovades i publicació de la resolució
informativa d’ordre de les persones aspirants. Requeriment per a acreditar els
mèrits al·legats a un nombre d’aspirants igual a un 120 % de les places convocades
Resolució amb la llista definitiva de gent que ha superat el procediment (BOIB i
taulers d’anuncis)
Presa de possessió: en els 3 dies següents a la publicació al BOIB
A partir d’aquí*, terminis per al concurs oposició
Publicació de la data per a realitzar l’exercici (es farà un esforç de concentració de
dates, per a empènyer els opositors a optar per a una administració determinada)
Realització de la prova
Publicació de la llista provisional d’aprovats de la fase d’oposició.
3 dies hàbils per a presentar-hi reclamacions
En 7 dies hàbils, publicació de la llista definitiva d’aprovats de la fase d’oposició.
Publicació de la llista informativa d’acord amb la suma de l’oposició i els mèrits
autobaremats (més la puntuació de la prova, en el cas del concurs oposició).
Requeriment per a acreditar els mèrits al·legats a un nombre d’aspirants igual a un
120 % de les places convocades.
Resolució amb llista definitiva de persones que han superat el procés (BOIB i
taulers d’anuncis de l’administració convocant).
Presa de possessió en els 3 dies hàbils posteriors a la publicació al BOIB.

Barem de mèrits del concurs oposició personal funcionari CAIB
Concurs, 40 punts / oposició, 60 punts
Serveis prestats (màxim, 32 punts)
Mèrits
Per cada mes prestat a la CAIB al
mateix cos com a funcionari
Per cada mes prestat a la CAIB al
mateix cos com a laboral
Per cada mes prestat a la CAIB en un
altre cos
Per cada mes a un cos anàleg en
una altra administració

Punts
0,17777
0,17777
0,07111
0,07111

Altres mèrits (màxim, 8 punts)
Superació de proves en convocatòries anteriors a l’ad. convocant (màxim, 3 punts)
punts
màx.
Haver superat 1r exercici d’un o diversos processos
0,5
1
Haver superat >1 exercici en el mateix procés
1,5
1,5
Haver superat >1 exercici en diversos processos
2
2
Haver superat tots els exercicis d’un procés selectiu
3
3
Formació acadèmica del mateix nivell o superior (màxim, 3 punts)
Doctorat
Màster, grau, llicenciatura, enginyeria
Diplomatura, grau, enginyeria tècnica
Tècnic superior de FP
Batxillerat, tècnic de FP
ESO o equivalent

3
2,8
2,6
2,5
2,4
2,2

Llengua catalana (màxim, 3 punts)
B1
B2
C1
C2
LA

1,6
1,8
2
2,6
0,4

Formació permanent (màxim, 3 punts)
Cursos certificats amb aprofitament
Cursos amb certificat d’assistència
Triennis reconeguts (màxim, 3 punts)
Per cada trienni reconegut (funcionari o laboral, de qualsevol
especialitat)

0,03
0,02

0,6

Barem de mèrits del concurs oposició personal funcionari ad. locals
Concurs, 40 punts / oposició, 60 punts
Serveis prestats (màxim, 32 punts)
Mèrits
Per cada mes prestat a l’administració convocant al
mateix cos com a funcionari
Per cada mes prestat a l’administració convocant al
mateix cos com a laboral
Per cada mes prestat a l’administració convocant en
un altre cos (del mateix subgrup o immediat inferior)
Per cada mes a un cos anàleg en una altra
administració

Punts
0,17777
0,17777
0,07111
0,07111

Altres mèrits (màxim, 8 punts)
Superació de proves en convocatòries anteriors a l’ad. convocant (màxim, 3 punts)
punts
màx.
Haver superat 1r exercici d’un o diversos processos
0,5
1
Haver superat >1 exercici en el mateix procés
1,5
1,5
Haver superat >1 exercici en diversos processos
2
2
Haver superat tots els exercicis d’un procés selectiu
3
3
Formació acadèmica del mateix nivell o superior (màxim, 3 punts)
Doctorat
Màster, grau, llicenciatura, enginyeria
Diplomatura, grau, enginyeria tècnica
Tècnic superior de FP
Batxillerat, tècnic de FP
ESO o equivalent

3
2,8
2,6
2,5
2,4
2,2

Llengua catalana (màxim, 3 punts)
B1
B2
C1
C2
LA

1,6
1,8
2
2,6
0,4

Formació permanent (màxim, 3 punts)
Cursos certificats amb aprofitament
Cursos amb certificat d’assistència
Triennis reconeguts (màxim, 3 punts)
Per cada trienni reconegut (funcionari o laboral, de qualsevol
especialitat)

0,03
0,02

0,6

Barem de mèrits del concurs oposició personal laboral de qualsevol ad.
Concurs, 40 punts / oposició, 60 punts
Serveis prestats (màxim, 32 punts)
Mèrits
Per cada mes prestat a l’administració convocant a
la mateixa categoria com a laboral
Per cada mes prestat a l’administració convocant al
mateix cos com a funcionari
Per cada mes prestat a l’administració convocant en
una altra categoria
Per cada mes a una categoria anàloga en una altra
administració

Punts
0,17777
0,17777
0,07111
0,07111

Altres mèrits (màxim, 8 punts)
Superació de proves en convocatòries anteriors a l’ad. convocant (màxim, 3 punts)
punts
màx.
Haver superat 1r exercici d’un o diversos processos
0,5
1
Haver superat >1 exercici en el mateix procés
1,5
1,5
Haver superat >1 exercici en diversos processos
2
2
Haver superat tots els exercicis d’un procés selectiu
3
3
Formació acadèmica del mateix nivell o superior (màxim, 3 punts)
Doctorat
Màster, grau, llicenciatura, enginyeria
Diplomatura, grau, enginyeria tècnica
Tècnic superior de FP
Batxillerat, tècnic de FP
ESO o equivalent

3
2,8
2,6
2,5
2,4
2,2

Llengua catalana (màxim, 3 punts)
B1
B2
C1
C2
LA

1,6
1,8
2
2,6
0,4

Formació permanent (màxim, 3 punts)
Cursos certificats amb aprofitament
Cursos amb certificat d’assistència
Triennis reconeguts (màxim, 3 punts)
Per cada trienni reconegut (funcionari o laboral, de qualsevol
especialitat)

0,03
0,02

0,6

Característiques de la fase d’oposició
Concurs, 40 punts / oposició, 60 punts
Característiques de la fase d’oposició
Tipus
test
Eliminatòria
nota de tall: 35 %
Preguntes no respostes
no resten
Preguntes contestades erròniament no resten
Grup
A1
A2
B
C1
C2
AP

Temes
30
20
18
15
10
5

Preguntes examen
120+10 de reserva
100+10 de reserva
80+10 de reserva
60+10 de reserva
40+10 de reserva
20+10 de reserva

Preguntes publicades
2000
1500
1000
750
600
300

Durada exercici
160’
135’
110’
90’
65’
45'

La base de dades de preguntes s’ha de publicar abans del 31 d’octubre de 2022)
Motius de força major que justifiquen ajornament prova oposició
Embaràs de risc
Part
Malaltia greu o contagiosa
Declaració d’alerta o emergència
Proves específiques del cos de bombers
Es negociaran en els àmbits de les administracions afectades
Proves d’aptitud física i psicològica
Policia local
S’aplicarà allò que està previst en la llei autonòmica

Barem de mèrits del concurs de mèrits personal funcionari CAIB
Mèrits professionals (màxim, 45 punts)
Mèrits
Per cada mes prestat a la CAIB al
mateix cos com a funcionari
Per cada mes prestat a la CAIB al
mateix cos com a laboral
Per cada mes prestat a la CAIB en un
altre cos
Per cada mes a un cos anàleg en
una altra administració

Punts
0,25
0,25
0,10
0,10

Altres mèrits (màxim, 55 punts)
Superació de proves en convocatòries anteriors a l’ad. convocant (màxim, 20 punts)
punts
màx.
Haver superat 1r exercici d’un o diversos processos
4
8
Haver superat >1 exercici en el mateix procés
12
12
Haver superat >1 exercici en diversos processos
15
15
Haver superat tots els exercicis d’un procés selectiu
20
20
Formació acadèmica del mateix nivell o superior (màxim, 15 punts)
Doctorat
Màster, grau, llicenciatura, enginyeria
Diplomatura, grau, enginyeria tècnica
Tècnic superior de FP
Batxillerat, tècnic de FP
ESO o equivalent

15
13
11
9
7
5

Llengua catalana (màxim, 15 punts)
B1
B2
C1
C2
LA

6
8
10
12
3

Formació permanent (màxim, 20 punts)
Cursos certificats amb aprofitament (topall, 100 hores)
Cursos amb certificat d’assistència
Triennis reconeguts (màxim, 15 punts)
Per cada trienni reconegut (funcionari o laboral, de qualsevol
especialitat)

0,1
pendent definir

3

Barem de mèrits del concurs de mèrits personal funcionari ad. locals
Mèrits professionals (màxim, 45 punts)
Mèrits
Per cada mes prestat a l’administració convocant al
mateix cos com a funcionari
Per cada mes prestat a l’administració convocant al
mateix cos com a laboral
Per cada mes prestat a l’administració convocant en
un altre cos (del mateix subgrup o immediat inferior)
Per cada mes a un cos anàleg en una altra
administració

Punts
025
0,25
0,1
0,1

Altres mèrits (màxim, 55 punts)
Superació de proves en convocatòries anteriors a l’ad. convocant (màxim, 20 punts)
punts
màx.
Haver superat 1r exercici d’un o diversos processos
4
8
Haver superat >1 exercici en el mateix procés
12
12
Haver superat >1 exercici en diversos processos
15
15
Haver superat tots els exercicis d’un procés selectiu
20
20
Formació acadèmica del mateix nivell o superior (màxim, 15 punts)
Doctorat
Màster, grau, llicenciatura, enginyeria
Diplomatura, grau, enginyeria tècnica
Tècnic superior de FP
Batxillerat, tècnic de FP
ESO o equivalent

15
13
11
9
7
5

Llengua catalana (màxim, 15 punts)
B1
B2
C1
C2
LA

6
8
10
12
3

Formació permanent (màxim, 20 punts)
Cursos certificats amb aprofitament
Cursos amb certificat d’assistència
Triennis reconeguts (màxim, 15 punts)
Per cada trienni reconegut (funcionari o laboral, de qualsevol
especialitat)

0,1
0,0666

3

Barem de mèrits del concurs de mèrits personal laboral de qualsevol ad.
Mèrits professionals (màxim, 45 punts)
Mèrits
Per cada mes prestat a la mateixa administració en
la mateixa categoria professional
Per cada mes prestat a la mateixa administració
com a funcionari amb les mateixes funcions
Per cada mes prestat a la mateixa administració en
una altra categoria professional
Per cada mes a una altra administració en una
categoria professional equivalent

Punts
025
0,25
0,1
0,1

Altres mèrits (màxim, 55 punts)
Superació de proves en convocatòries anteriors a l’ad. convocant (màxim, 20 punts)
punts
màx.
Haver superat 1r exercici d’un o diversos processos
4
8
Haver superat >1 exercici en el mateix procés
12
12
Haver superat >1 exercici en diversos processos
15
15
Haver superat tots els exercicis d’un procés selectiu
20
20
Formació acadèmica del mateix nivell o superior (màxim, 15 punts)
Doctorat
Màster, grau, llicenciatura, enginyeria
Diplomatura, grau, enginyeria tècnica
Tècnic superior de FP
Batxillerat, tècnic de FP
ESO o equivalent

15
13
11
9
7
5

Llengua catalana (màxim, 15 punts)
B1
B2
C1
C2
LA

6
8
10
12
3

Formació permanent (màxim, 20 punts)
Cursos certificats amb aprofitament
Cursos amb certificat d’assistència
Triennis reconeguts (màxim, 15 punts)
Per cada trienni reconegut (funcionari o laboral, de qualsevol
especialitat)

0,1
0,0666

3

