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JA NO HI HA EXCUSES PER A ACABAR AMB LA 

TEMPORALITAT EN LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES 

 

Esperem que aquest acord signat pels sindicats majoritaris, no es converteixi en 

un acord com el de reduir al 8% el nombre d'interins, un “èxit rotund” a Catalunya. 

Només en educació ja passem dels 43000 interins, és a dir, amb aquest acord el 

que s'ha aconseguit és acabar amb els funcionaris. 

 

 

Diem que NO HI HA EXCUSES perquè desapareix la taxa de reposició, 

l'excusa que tenia el Departament d'Educació per a convocar un nombre reduït 

de places en les últimes convocatòries d'oposicions, que a part de no ser 

atractiva per a animar-te a presentar-te, permetia que bons professionals 

entressin en depressió perquè eren suspesos per errors mínims, perquè com 

tota oposició amb tan poques places els tribunals tenen moltes dificultats per a 

poder decidir qui passa o no. 

 

 

De moment només es convocaran les places estructurals ocupades durant tres 

anys abans del 31 de desembre del 2020 hauran de sortir a oferta pública 

i tot el procés haurà d’estar finalitzat abans del 31 de desembre de 2024 

 

Comencem amb el joc paraules: què 

és una plaça estructural? són les 

places que són permanents i fixes 

per desenvolupar prestacions de 

llarga durada.. 
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En qualsevol comunitat seria claríssim aquesta definició, com encaixa a 

Catalunya amb milers de places adjudicades a dit com les places de perfil, per 

posar un exemple, aquestes entressin també en la convocatòria d'oposicions, o 

es mirés cap a un altre costat. 

 

Hi ha sindicats que estan venent fum dient que es podria adquirir la condició de 

funcionari sense fer oposicions a través del concurs de mèrits. Queda clar en 

aquest decret que s’ accedirà per concurs oposición amb la máxima valoración 

posible de la fase de concurs, un 40% i valorant sobretot l’experiència en el 

cos,categoria, escala. 

 

 

Per garantir la seguretat jurídica 

dels processos d’estabilització, 

aquestes condicions queden 

escrites per primera vegada en un 

text normatiu. 

 

 

En tot cas, les persones actualment en situació de temporalitat i que no superin 

aquest procés selectiu podran ser incloses en borses de treball especifiques o 

existents després d’arribar a la nota que la convocatòria consideri suficient.  

 

Rebran una compensació econòmica, igualment de 20 dies, pels anys en situació 

d'abús del seu contracte temporal amb un màxim de 12 mesos sense 

necessitat de tràmits jurídics. 
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A més, tot acte administratiu que suposi l'incompliment d'aquests terminis 

màxims serà nul de ple dret i s'exigiran les responsabilitats que procedeixin (en 

matèria disciplinària, civil o fins i tot penal) als gestors. 

 

A partir de setembre es contempla una reforma de la normativa bàsica en matèria 

d'ocupació pública. 

 

Per regla general, els contractes temporals tindran una durada màxima de 3 anys 

i aquestes places hauran d'incorporar-se a ofertes d'ocupació pública (l'interí a 

més tindrà així mateix garantia de permanència en el seu lloc de treball sempre 

que estigui en marxa el procés selectiu). 
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