
ANNEX 1 
Criteris que han de seguir les administracions adherides 
a la Mesa de Negociació de les administracions públiques 
de les Illes Balears per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública en el desenvolupament 
dels processos d’estabilització derivats de la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la 
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública 
 
1.1.  Places objecte de la convocatòria dels processos 

d’estabilització de l’ocupació temporal 
 

1. Les administracions adherides a la Mesa de Negociació de les 
administracions públiques de les Illes Balears per a la 
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública han 
d’aprovar i publicar les ofertes públiques d’estabilització 
abans de l’1 de juny de 2022. La negociació de l’oferta 
pública es durà a terme en l’àmbit propi de negociació de les 
administracions adherides, d’acord amb els criteris fixats 
per la Llei 20/2021, de 28 de desembre. 

 
2. S’han de computar les places de naturalesa estructural que, 

estant o no dins les relacions de llocs de treball, 
plantilles o altres instruments de recursos humans que 
estiguin prevists en l’organització respectiva i que estant 
dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera 
temporal i ininterrompuda almenys en els tres anys anteriors 
al 31 de desembre de 2020. 

 
3. Les places afectades pels processos d’estabilització prevists 

en els articles 19.u.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2017, i 19.u.9 de 
la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de 
l’Estat per a l’any 2018, s’han d’incloure dins el procés 
d’estabilització previst descrit en el paràgraf anterior, 
sempre que s’hagin inclòs prèviament en les corresponents 
ofertes d’ocupació pública d’estabilització i no s’hagin 
convocat, o, havent-se convocat i resolt, hagin quedat sense 
cobrir. Aquestes places s’han d’incloure dins el sistema de 
concurs o concurs oposició segons els requisits establerts en 
l’article 2 i la disposició addicional sisena, amb el mateix 
sistema i les mateixes garanties regulades en aquest Acord. 

 
4. De conformitat amb la disposició addicional sisena, les 

administracions públiques han de convocar, amb caràcter 
d’excepcional i per una sola vegada, i d’acord amb el que 
preveu l’article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, 
les places que, complint els requisits establerts en el punt 
1 d’aquest apartat, hagin estat ocupades amb caràcter 
temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat al dia 1 
de gener de 2016. 

 
5. Addicionalment a aquest procés, de conformitat amb la 

disposició addicional vuitena, s’hi afegiran les places 
vacants de naturalesa estructural en data 30 de desembre de 
2021, data de l’entrada en vigor de la Llei 20/2021, de 28 de 
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desembre, ocupades de manera temporal per personal amb una 
relació, d’aquesta naturalesa, anterior a l’1 de gener de 
2016. 

 
6. El procés d’estabilització pel sistema de concurs, atesa la 

seva naturalesa, es durà a terme una sola vegada. 
 

1.2.  Finalitat dels processos 
 
Els processos d’estabilització prevists en la Llei 20/2021, de 
28 de desembre, tenen per objectiu iniciar el camí per assolir 
una temporalitat estructural no superior al 8 % del total 
d’efectius. En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears, recomanam que aquesta reducció de la temporalitat 
estructural se situï per sota del 5 % en tots els sectors de les 
administracions de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 
Per temporalitat estructural s’entén les places temporals 
corresponents a la modalitat prevista per l’article 10.1.a) del 
Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
així com en la modalitat corresponent de l’Estatut dels 
treballadors per al personal laboral. 
 
Aquests processos selectius es desenvoluparan d’acord amb els 
principis orientadors següents: 
 
1. De la resolució d’aquests processos, no en pot derivar 

increment de despesa ni d’efectius, i s’han d’oferir en 
aquests processos places de caràcter estructural que estiguin 
exercides per personal amb vinculació temporal. 

 
2. Seran susceptibles d’estabilització les places que compleixin 

els requisits establerts en la Llei 20/2021, independentment 
que hagi estat ocupada per la mateixa o diferents persones de 
manera consecutiva, alternativa, o amb alguna interrupció 
durant la tramitació administrativa per a la seva cobertura. 

 
3. La data  de 31 de desembre de 2020 de l’article 2.1 de la 

Llei 20/2021 és la referència per a la determinació de 
l’àmbit temporal de les places que s’han d’estabilitzar. 
Aquestes places han de comptar amb dotació pressupostària. 
Aquesta data no és aplicable a les places que s’han 
d’estabilitzar derivades de la disposició addicional vuitena 
de la Llei. 

 
4. Les places a temps parcial que estiguin cobertes de manera 

temporal en els termes que preveu la Llei 20/2021 computaran 
igualment en el procés d’estabilització en el mateix sistema 
que les places a temps complet, amb l’especialitat del nombre 
d’hores efectivament treballades als efectes de serveis 
prestats. Aquestes places, si es reconverteixen a temps 
complet, no poden suposar un increment de la despesa i, en 
tot cas, seran objecte de negociació en l’àmbit de 
l’administració corresponent. 
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5. El resultat del còmput és una xifra de taxa de reposició 
addicional a la taxa ordinària. El fet que una plaça es 
computi amb aquesta finalitat no significa que necessàriament 
aquesta plaça concreta hagi de ser proveïda com a plaça de 
nou ingrés per als qui superin el procés d’estabilització, ja 
que hi pot haver casos en què aquestes places es cobreixin en 
un procediment de promoció o mobilitat interna paral·lel a 
l’estabilització, atesa la compatibilitat dels diferents 
sistemes prevista en la mateixa Llei. 

 
1.3.  Concepte d’ocupació ininterrompuda 
 
Es considera que no suposen una interrupció exclusivament als 
efectes de l’estabilització els períodes de temps en què la 
plaça hagi estat vacant com a conseqüència de la necessitat de 
dur a terme els tràmits administratius corresponents derivats 
del nomenament o la contractació de nou personal interí o 
laboral temporal, després del cessament de l’anterior. 
 
1.4.  Concepte de places de naturalesa estructural 
 
S’entén per places de naturalesa estructural les relatives a 
funcions recurrents que s’integren en l’activitat ordinària i 
del funcionament normal de l’administració de què es tracti, que 
inclouen, per tant, les places lligades a programes o actuacions 
que no gaudeixin de substantivitat pròpia i diferenciada de 
l’activitat ordinària. 
 
Amb caràcter general, aquestes places es correspondran amb les 
destinades a l’exercici de competències pròpies de 
l’administració corresponent. Això no obstant, especialment en 
relació amb l’Administració local, hi poden haver places de 
caràcter estructural referides a l’exercici de competències 
delegades o competències impròpies, a través de l’instrument 
jurídic oportú. En aquests casos, correspondrà l’estabilització 
a l’administració que efectivament faci l’actuació, amb 
independència que el finançament correspongui a una altra 
administració pública. 
 
També s’hi han d’incloure les places transferides per un procés 
de transferències i que compleixen els requisits de la Llei 
20/2021 a l’administració d’origen. El temps de serveis prestats 
del personal que ocupi aquestes places s’ha de considerar com a 
prestat a l’administració que ha rebut la competència 
transferida. 
 
1.5.  Personal temporal sense lloc de referència 

 
A cada administració hi pot haver àmbits en què en els tres anys 
anteriors al 31 de desembre de 2020 hi hagi hagut personal 
interí o temporal que no ocupi lloc amb dotació referenciada, 
però la prestació de serveis dels quals respongui a necessitats 
estructurals i hi hagi dotació pressupostària, que seran 
computats a efectes d’aquest procés. 
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En el moment del nomenament s’han d’assignar llocs concrets, ja 
sigui fent servir llocs vacants preexistents, ja sigui donant 
d’alta nous llocs en les relacions de llocs de treball, 
plantilles o qualsevol altra forma d’organització de recursos 
humans que l’Administració consideri convenient. 
 
1.6.  Personal indefinit no fix 
 
S’inclouran en els processos d’estabilització totes les places 
ocupades per personal indefinit no fix declarat mitjançant 
resolució administrativa que compleixi els requisits de 
l’article 2 i les disposicions addicionals sisena i vuitena de 
la Llei 20/2021, incloses les places ocupades per personal 
indefinit no fix per extingir. A més, s’hi inclouran totes les 
places ocupades per personal indefinit no fix per sentència 
judicial, sempre que les places compleixin la necessària 
naturalesa temporal, d’ocupació ininterrompuda i caràcter 
estructural que fixa la Llei. 
 
1.7.  Places que impliquin l’exercici de potestats 

públiques per personal laboral temporal 
 
Les places en les quals l’Administració hagi adscrit i estiguin 
ocupades per personal laboral temporal o indefinit no fix, que 
impliquin l’exercici de funcions pròpies dels funcionaris, tal 
com estableix l’article 14 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de 
la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 
podran ser computades com a places que s’han de convocar per 
personal funcionari del cos o l’escala o l’especialitat 
corresponent, sempre que no derivi en un increment de la 
despesa. Aquesta modificació haurà de suposar la modificació de 
la plantilla o de l’instrument d’ordenació dels recursos humans, 
prèvia a la presa de possessió dels candidats. 
 
En aquests supòsits se’ls han de reconèixer com a mèrits els 
serveis prestats com a personal laboral en aquestes funcions, 
quan aquests mèrits es valorin en la mateixa administració 
convocant i en el mateix cos, escala, subescala, especialitat o 
categoria a què s’opta. Aquests mèrits han de ser comprovats 
d’ofici per la mateixa administració. 
 
1.8.  Articulació de les diferents ofertes d’ocupació 

pública 
 
La Llei 20/2021, de 28 de desembre, suposa un esforç important 
per a totes les administracions públiques d’oferta, convocatòria 
i execució en el termini establert dels processos 
d’estabilització. 
 
Coexistiran dues taxes per a l’oferta d’ocupació pública: la de 
reposició per a la planificació i la gestió ordinària dels 
recursos humans i la d’estabilització derivada de la Llei 
20/2021. Sempre dins de la potestat d’autoorganització de cada 
administració pública, les necessitats de recursos humans, amb 
assignació pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la 
incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l’oferta 
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d’ocupació pública, cosa que comporta l’obligació de convocar 
els corresponents processos selectius per a les places 
compromeses. 
 
Res no impedeix que la convocatòria de les places derivades de 
taxa de reposició ordinària s’efectuï de manera separada o 
conjunta a les places derivades de la taxa addicional 
d’estabilització. 
 
L’Administració de la Comunitat Autònoma, amb la negociació 
prèvia en la mesa sectorial corresponent, pot acordar que 
s’autoritzi la convocatòria de processos d’estabilització 
acumulant les places derivades de les taxes de reposició 
ordinàries, dels mateixos cossos o categories professionals, i 
hi pot haver una mateixa convocatòria amb uns mateixos exercicis 
i mèrits per valorar. 
 
Les administracions insulars i locals, amb la negociació prèvia 
a la mesa de l’àmbit corresponent, poden convocar de manera 
separada o conjunta les places derivades de taxa de reposició 
ordinària i les places derivades de la taxa addicional 
d’estabilització de la Llei 20/2021. En aquest supòsit, s’han 
d’ajustar al que preveu la disposició addicional primera de la 
Llei 20/2021. Pel que fa a les places derivades dels processos 
d’estabilització d’ocupació temporal en l’àmbit local, es 
regiran pel que disposa l’article 2, i no seran aplicables a 
aquests processos d’estabilització el que disposen els articles 
8 i 9 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual 
s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què 
s’ha d’ajustar el procediment de selecció dels funcionaris 
d’administració local. 
 
Igualment, hi ha la possibilitat que les places del procés 
d’estabilització i les places de taxa de reposició ordinària 
s’articulin de manera separada i independent, amb diferents 
sistemes de valoració. 
 
Les places que s’han de cobrir han de ser ofertes donant 
compliment als principis constitucionals d’igualtat, mèrit i 
capacitat, així com el de publicitat derivat dels anteriors. En 
cap cas, cal que s’aprovi una oferta d’ocupació pública que 
restringeixi la participació. 
 
1.9.  Requisits temporals 
 
El termini límit per a l’aprovació i la publicació de les 
ofertes d’ocupació pública corresponents als processos 
d’estabilització és l’1 de juny de 2022. 
 
La publicació de les convocatòries dels processos selectius per 
a la cobertura de les places incloses en les ofertes d’ocupació 
pública s’ha de produir abans del 31 de desembre de 2022. 
 
La resolució d’aquests processos selectius haurà de finalitzar 
abans del 31 de desembre de 2024. 
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Les administracions públiques de les Illes Balears han 
d’assegurar el compliment del termini establert per a l’execució 
dels processos selectius mitjançant l’adopció de les mesures 
apropiades per al desenvolupament àgil dels processos selectius, 
com ara la reducció de terminis, la digitalització dels 
processos o l’acumulació de proves en un mateix exercici, entre 
d’altres. 
 
1.10.  Relacions a través de mitjans electrònics 
 
Les convocatòries dels processos selectius poden establir que, 
de conformitat amb el que estableix l’article 14.3 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, els aspirants que participin en 
els processos de selecció d’estabilització quedin obligats a 
relacionar-se amb l’administració de què es tracti 
telemàticament en totes o algunes de les fases del procediment 
corresponent, des de la presentació de sol·licituds de 
participació fins a l’elecció de destinació, incloses les 
reclamacions i els recursos administratius que es puguin 
interposar. 
 
Per als aspirants amb dificultats d’accés o de maneig dels 
mitjans electrònics, les administracions convocants habilitaran 
les mesures oportunes tendents a facilitar la relació telemàtica 
en totes o en algunes de les fases del procediment corresponent. 
 
A aquest efecte, la convocatòria dels processos selectius ha 
d’establir el sistema de presentació o els mitjans telemàtics 
per a la presentació i la tramitació de les sol·licituds i de la 
identificació i la signatura que s’admeten.  
 
Els interessats són els responsables de la veracitat dels 
documents presentats electrònicament en les diverses fases dels 
procediments selectius, d’acord amb el que disposa l’article 28 
de la Llei 39/2015, esmentada. 
 
L’Administració pot requerir en qualsevol moment les persones 
aspirants a fi que acreditin el compliment dels requisits 
exigits per participar-hi, així com la veracitat de qualsevol 
dels documents que hagin d’aportar en aquest procés selectiu. 
 
Abans de la pressa de possessió com a funcionaris de carrera, 
les persones que hagin presentat còpies de la documentació 
acreditativa dels requisits amb la sol·licitud, o que de la 
documentació aportada telemàticament no es pugui deduir el seu 
caràcter de documentació original, còpia autèntica o còpia 
compulsada, han de ser requerides per aportar els originals, 
còpies autèntiques o còpies compulsades, amb l’advertiment que 
la no presentació suposarà l’exclusió del procediment i la 
impossibilitat de ser nomenats funcionaris de carrera. 

 
1.11.  Règim transitori per a la promoció interna 
 
Durant la vigència d’ofertes públiques d’estabilització, la 
promoció interna del personal funcionari de carrera i del 
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personal laboral fix es podrà realitzar amb les mateixes 
condicions i pel sistema de selecció establert per als processos 
d’estabilització processos derivats de l’article 2 de la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de l’ocupació temporal mitjançant el 
sistema selectiu del concurs oposició i amb les adaptacions que 
siguin necessàries. Aquest punt és potestat i competència de 
l’administració convocant, no és matèria de negociació en la 
Mesa General de les administracions públiques, és matèria de 
negociació en la mesa de cadascuna de les administracions. 
 
La Mesa Sectorial de Serveis Generals de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears negociarà el sistema de promoció interna 
del personal funcionari de carrera dels serveis generals. Aquest 
sistema de promoció interna es pot negociar per al personal 
laboral de serveis generals de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears en l’òrgan de negociació corresponent. 
 
A aquest sistema de promoció interna es poden adherir 
voluntàriament les administracions que així ho negociïn en 
l’àmbit de negociació corresponent. 
 
1.12.  Comunicació al personal laboral temporal o 
personal funcionari interí que la plaça serà objecte de 
convocatòria 

 
Les administracions que no identifiquin les places afectades als 
processos d’estabilització regulats per la Llei 20/2021 han 
d’informar de manera fefaent que la plaça exercida pot ser 
susceptible de ser oferta en els processos selectius 
d’estabilització o en els processos selectius derivats de la 
convocatòria de la taxa de reposició ordinària, i que pot, si 
escau, participar en la convocatòria. 
A més, es donarà la deguda difusió i publicitat a l’oferta 
pública o convocatòria de què es tracti. 

 
Les administracions que identifiquin les places afectades als 
processos d’estabilització regulats per la Llei 20/2021 han 
d’informar de manera fefaent que la plaça exercida està afectada 
pel procés d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits i/o 
pel sistema de concurs oposició, i que pot, si escau, participar 
en la convocatòria. 
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ANNEX 2 
Bases generals amb els criteris comuns que han de regir 
els processos selectius d’estabilització per a l’ingrés 
o l’accés com a funcionari de carrera o personal laboral 
fix de les administracions adherides a la Mesa de 
Negociació de les administracions públiques de les Illes 
Balears per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública, regulats en la Llei 20/2021, de 28 
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública 
 
1.  Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és l’establiment d’uns criteris 
comuns que han de regir en els processos selectius 
d’estabilització per a l’ingrés o l’accés com a funcionari de 
carrera o personal laboral fix de les administracions adherides 
a la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les 
Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública, regulats en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública, sens perjudici de les bases específiques que 
determini cada convocatòria, que, si escau, han de recollir les 
especificitats de les places objecte de la convocatòria, així 
com els annexos requerits per al seu desenvolupament.  
 
2.  Normativa aplicable 
 
Aquestes bases generals han de regir els diferents processos 
selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari i 
personal laboral de l’àmbit de les administracions públiques 
adherides a la Mesa de Negociació de les administracions 
públiques de les Illes Balears, inclosa l’oferta d’ocupació 
pública aprovada d’acord amb la regulació de l’article 2, 
disposició addicional sisena i disposició addicional vuitena de 
la Llei 20/2021, de 28 de desembre de 2021.  
Aquestes bases generals s’ajusten al que estableixen l’article 
103 de la Constitució espanyola i la normativa següent: 
 

⎯ La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per 
a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 
 

⎯ El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic. 
 

⎯ La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril. 
 

⎯ La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears. 
 

⎯ La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears.  
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⎯ La Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears.  
 

⎯ La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.  
 

⎯ La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 

⎯ La Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació 
lingüística per a la recuperació de l’ús del català en 
l’àmbit de la funció pública. 
 

⎯ El Reglament general d’ingrés del personal al servei de 
l’Administració General de l’Estat i de provisió de llocs 
de treball i promoció professional dels funcionaris civils 
de l’Administració General de l’Estat, aprovat pel Reial 
decret 364/1995, de 10 de desembre. 
 

⎯ El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual 
s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims 
del procediment de selecció dels funcionaris 
d’administració local, excepte els articles suspesos per 
la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per 
a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.  
 

⎯ El Reglament d’ingrés del personal al servei de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel 
Decret 27/1994. 
 

⎯ El Reglament de provisió de llocs de treball i promoció 
interna dels funcionaris al servei de l’Administració de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel 
Decret 33/1994.  
 

⎯ El Decret 36/2004, de 16 d’abril, pel qual es regula 
l’accés, la promoció interna i la provisió de llocs de 
treball de persones amb discapacitat a la funció pública 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  
 

⎯ El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el 
procediment de selecció de personal funcionari interí al 
servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears.  
 

⎯ El Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència del 
coneixement de la llengua catalana en els procediments 
selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs 
de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears. 
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⎯ El Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l’ús de les 
llengües oficials en l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 
 

3.  Requisits per l’accés a la funció pública pels 
processos d’estabilització derivats de la Llei 
20/2021, de 28 de desembre 

 
3.1. Condició d’aspirant i requisits 
 
Per tenir la condició d’aspirant i ser admeses als processos 
selectius que es convoquin, les persones interessades han de 
complir, en la data d’acabament del termini de presentació de 
sol·licituds de cadascuna de les convocatòries i durant el 
procés selectiu, els requisits següents: 
 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que 
permeten l’accés a l’ocupació pública segons l’article 57 
del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015. 

 
b) Tenir l’edat mínima establerta en la legislació bàsica 

estatal i no excedir l’edat que, si escau, estableixi la 
convocatòria corresponent. 

 
c) Estar en possessió de la titulació acadèmica que es 

requereix en cada cas en la convocatòria específica, o 
estar en condició d’obtenir-la en la data de finalització 
del termini de presentació de sol·licituds de 
participació. 

 
d) En el cas de titulacions expedides a l’estranger, cal 

aportar l’homologació corresponent del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports.  

 
e) Si el títol procedeix d’un estat membre de la Unió 

Europea, s’ha de presentar el certificat acreditatiu del 
reconeixement o de l’homologació del títol equivalent, de 
conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre 
de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de 
transposició i desplegament. 

 
f) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques 

que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions 
corresponents. 

 
g) No haver estat separades, mitjançant procediment 

disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans 
constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, 
ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial 
per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. 
En el cas de nacionals d’un altre estat, no trobar-se 
inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat 
sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que 
impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, 
l’accés a una ocupació pública. 
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h) No tenir la condició de personal funcionari de carrera en 

el mateix cos, escala o especialitat; en la mateixa 
escala, subescala, classe o categoria, o no tenir la 
condició de personal laboral fix en la mateixa categoria. 

 
i) Acreditar el coneixement de la llengua catalana que 

s’indiqui en la convocatòria específica.  
 

j) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal 
d’acord amb la forma que estableix la normativa o el 
reglament propi de les administracions adherides a aquest 
Acord de la Mesa, amb les exempcions que s’hi estableixen. 

 
k) Emplenar la declaració responsable juntament amb el full 

d’autobaremació dels mèrits, d’acord amb el model que s’ha 
d’incorporar a cada convocatòria. 

 
Cada convocatòria pot establir requisits específics d’accés, 
sempre que es formulin de manera abstracta i general i tenguin 
una relació objectiva i proporcionada amb les funcions i tasques 
corresponents que s’han d’acomplir. 
 
Els processos selectius tindran caràcter obert i garantiran la 
lliure concurrència, sens perjudici del que estableixen la 
promoció interna i les mesures de discriminació positiva 
previstes en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic. 
 
3.2. Acreditació del requisit de titulació del personal laboral 

de les administracions adherides a la Mesa de Negociació 
de les administracions públiques de les Illes Balears 

 
Per accedir a places de caràcter laboral, per als grups C, D i E 
s’entén que tenen formació laboral equivalent les treballadores 
i treballadors que actualment presten serveis a les 
administracions adherides a la Mesa de Negociació de les 
administracions públiques de les Illes Balears i tenguin 
acreditada, en la data de la convocatòria específica, una 
experiència laboral de més de tres anys en la categoria 
professional concreta. 
 
3.3. Personal dels cossos de bombers de les categories que 

requereixen l’acreditació del curs bàsic per a l’accés 
 
Les places convocades derivades dels processos d’estabilització 
regulats en la Llei 20/2021, tant pel sistema de concurs de 
mèrits com pel sistema de concurs oposició, es regiran per 
aquestes bases, excepte per a la realització de proves, tant en 
el sistema de concurs de mèrits com en el sistema de concurs 
oposició. 
 
L’especialitat requerida per ocupar aquestes places ha de 
garantir que les persones aspirants han d’acreditar el curs 
bàsic quan sigui requisit per l’escala, la subescala, la classe 
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i la categoria a la qual s’opta. Aquestes persones, a més 
d’acreditar el curs bàsic, han de realitzar altres proves 
complementàries, que es negociaran en l’àmbit de l’administració 
convocant. 

 
3.4. Personal funcionari dels cossos de policia 
 

3.4.1. D’acord amb el segon paràgraf del punt 4 de 
l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
en l’ocupació pública, «Sens perjudici del que 
estableix si escau la norma pròpia de funció pública 
de cada administració o la normativa específica 
[...]», les places convocades derivades dels 
processos d’estabilització regulats en la Llei 
20/2021, pel sistema de concurs oposició i pel 
sistema de concurs, es regiran per la Llei 4/2013, de 
17 de juliol, de coordinació de les policies locals 
de les Illes Balears, i el Decret 40/2019, de 24 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de 
coordinació de les policies locals de les Illes 
Balears. 

 
3.4.2. Les places ocupades temporalment per funcionaris 

de carrera en reserva del seu lloc d’origen no es 
veuran afectades per aquests processos. 

 
4.  Terminis 
 
4.1. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies 

hàbils, comptadors a partir de l’endemà que es publiqui la 
resolució d’aprovació de cada convocatòria específica en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 

4.2. En el termini màxim de dos mesos, comptador des que acabi 
el termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan 
competent ha de dictar una resolució mitjançant la qual 
s’aprova la llista provisional de persones admeses i 
excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa 
d’exclusió. Aquesta relació s’ha de publicar en la forma i 
en els llocs que determini cada convocatòria específica. 
 

4.3. Les persones aspirants excloses o omeses disposen d’un 
termini de set dies hàbils, comptadors des de l’endemà de 
la publicació en els llocs que determini la convocatòria, 
per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui 
preceptiu. En la publicació d’aquesta resolució se’ls ha 
d’advertir que l’Administració considerarà que desisteixen 
de la sol·licitud si no compleixen el requeriment. 
 

4.4. Un cop finalitzat el termini al qual es refereix el 
paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, 
l’òrgan competent de l’administració convocant ha de 
dictar una resolució per la qual s’aprova la llista 
definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta 
resolució s’ha de fer pública en els mateixos llocs que 
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s’han indicat per a la publicació de la resolució 
provisional.  
 

4.5. En el procés pel sistema de concurs de mèrits i pel 
sistema de concurs oposició, juntament amb la llista 
definitiva de persones admeses i excloses, els tribunals 
publicaran la llista provisional de mèrits al·legats en la 
declaració responsable (autobarem). Aquesta relació s’ha 
de publicar en la forma i en els llocs que determini cada 
convocatòria específica. 
 

4.6. Les persones aspirants disposen d’un termini de set dies 
hàbils, comptadors des de l’endemà que s’hagi publicat la 
resolució en els llocs que determini cada convocatòria 
específica, per esmenar el defecte de la declaració 
responsable. 
 

4.7. Pel sistema de concurs de mèrits, un cop finalitzat el 
termini al qual es refereix el paràgraf anterior i 
esmenades les al·legacions fetes en la declaració 
responsable, si escau, el tribunal publicarà la llista de 
les persones aprovades i l’elevarà a l’òrgan competent de 
l’administració convocant perquè dicti una resolució per 
la qual s’aprova la llista informativa de l’ordre dels 
aspirants d’acord amb la puntuació al·legada en la 
declaració responsable. Aquesta resolució s’ha de fer 
pública en els mateixos llocs que s’han indicat per a la 
publicació de la resolució provisional. 
 

4.8. En la mateixa llista informativa es requerirà un nombre 
d’aspirants igual al 120 % del nombre de places 
convocades, per acreditar els mèrits al·legats en la 
declaració responsable. Si cal, es publicarà una llista 
addicional dels aspirants que poden ser requerits per 
acreditar els mèrits al·legats en la declaració 
responsable. 
 

4.9. L’òrgan competent de l’administració convocant ha de 
dictar una resolució per la qual s’aprova la llista 
definitiva de persones aspirants que han superat el procés 
selectiu pel sistema de concurs de mèrits. Aquesta 
resolució s’ha de fer pública en el BOIB i en els taulers 
d’anuncis de l’òrgan de gestió de l’administració 
convocant. 
 

4.10. El termini per a la presa de possessió de la plaça 
s’inicia l’endemà de la publicació en el BOIB i serà de 
tres dies hàbils. 
 

4.11. Un cop finalitzada l’adjudicació de places del procés 
d’estabilitat pel sistema de concurs, es publicarà la data 
per a la realització de l’exercici de la fase d’oposició. 
 

4.12. Un cop acabat l’exercici de l’oposició, cada tribunal ha 
de publicar, en els taulers d’anuncis i a la pàgina web i, 
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si escau, al portal de l’opositor de l’administració 
convocant, la llista provisional de persones que l’hagin 
superat, amb nom, llinatges i quatre xifres numèriques 
aleatòries del DNI, i amb indicació de la puntuació 
obtinguda, desglossada per torns d’accés i, si escau, 
referida a cada una de les illes en què es convoquen 
places. 
 

4.13. Per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de 
l’exercici, les persones interessades disposen d’un 
termini de set dies hàbils des que es publiqui la llista 
provisional. El tribunal disposa d’un termini de set dies 
per resoldre’n les reclamacions i publicar la llista 
definitiva de persones aspirants que han superat 
l’exercici. 
 

4.14. L’òrgan competent de l’administració convocant ha de 
dictar una resolució per la qual s’aprova la llista 
informativa de l’ordre dels aspirants d’acord amb la 
puntuació de la fase d’oposició més la puntuació al·legada 
en la declaració responsable. Aquesta resolució s’ha de 
fer pública en els mateixos llocs que s’han indicat per a 
la publicació de la resolució provisional. 
 

4.15. En la mateixa llista informativa es requerirà un nombre 
d’aspirants igual al 120 % del nombre de places 
convocades, per acreditar els mèrits al·legats en la 
declaració responsable. Si cal, es publicarà una llista 
addicional dels aspirants que poden ser requerits per 
acreditar els mèrits al·legats en la declaració 
responsable. 
 

4.16. L’òrgan competent de l’administració convocant ha de 
dictar una resolució per la qual s’aprova la llista 
definitiva de persones aspirants que han superat el procés 
selectiu pel sistema de concurs oposició. Aquesta 
resolució s’ha de fer pública en el BOIB i en els taulers 
d’anuncis de l’òrgan de gestió de l’administració 
convocant. 
 

4.17. El termini per a la presa de possessió de la plaça 
s’inicia l’endemà de la publicació en el BOIB i serà de 
tres dies hàbils. 

 
5.  Sistemes selectius 

 
5.1. El sistema selectiu dels processos derivats de l’article 2 

de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, serà el de concurs 
oposició, i la valoració en la fase de concurs ha de ser 
d’un quaranta per cent de la puntuació total, en la qual 
s’ha de tenir en compte majoritàriament l’experiència en el 
cos, l’escala, l’especialitat o la categoria de què es 
tracti. 
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5.2. El sistema selectiu dels processos derivats de la 
disposició addicional sisena i vuitena de la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, serà el sistema de concurs, el qual té 
caràcter excepcional, i consisteix a qualificar els mèrits 
al·legats i acreditats pels aspirants, d’acord amb el barem 
inclòs en aquestes bases generals i la convocatòria. 

 
5.3. En les ofertes dels processos d’estabilització en el cas 

dels processos de la disposició addicional sisena i vuitena 
de la Llei, en tractar-se de processos per concurs com a 
procés excepcional, per una sola vegada, la convocatòria de 
les places es farà amb caràcter general per igual valoració 
dels mèrits objectius fixats per a totes les persones 
aspirants, excepte quan l’administració convocant motivi la 
convocatòria per torn de reserva de persones amb 
discapacitat. Les ofertes dels processos d’estabilització 
en el cas dels processos pel sistema de concurs oposició 
han d’establir una quota de reserva per a persones amb 
discapacitat, en els termes establerts en la legislació 
bàsica de l’Estat i la Llei de funció pública autonòmica. 
Pel que fa a les administracions o entitats en què s’hagi 
arribat al 2 % dels efectius totals, les places ofertes per 
la quota de reserva es poden limitar a les que s’emparen en 
llocs de treball ocupats actualment per persones amb 
discapacitat, d’acord amb les previsions que s’estableixen 
en la Llei 20/2021, de 28 de desembre. 

 
Les places no adjudicades per la quota de reserva per a persones 
amb discapacitat acreixeran les no reservades. 
 
D’acord amb l’article 42 de la Llei general de drets de les 
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovada 
pel Reial decret legislatiu 1/2013, les administracions amb 
menys de cinquanta persones empleades no tenen l’obligació de 
convocar places pel torn reservat a persones amb discapacitat. 
 
5.4. Per agilitar les fases de concurs, els aspirants han de 

presentar un full d’autobaremació, d’acord amb el model que 
s’ha d’incorporar a cada convocatòria. L’autobaremació té 
la consideració de declaració responsable. La falsedat en 
les dades d’autobaremació determina l’exclusió del procés i 
la consideració de no haver-hi participat, a més de les 
actuacions legals que derivin per la falsedat en les dades. 
Els errors materials es poden corregir en fase 
d’al·legacions, si queden acreditats. 

 
Les administracions desenvoluparan procediments específics per 
detectar i sancionar els intents de les persones aspirants de 
falsejar els mèrits al·legats i accedir de manera intencionada a 
les indemnitzacions per cessament i assegurar-ne la 
transparència. 
 
5.5. Situacions assimilades a actiu als efectes del còmput de 

serveis prestats 
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Computaran com a serveis prestats les situacions administratives 
o laborals següents: 
⎯ Les persones que hagin gaudit d’una excedència per cura de 

familiars (article 89.4 TREBEP i article 105 LFPCAIB). 
⎯ Les persones que hagin gaudit d’una excedència per raó de 

violència de gènere (article 89.5 TREBEP i article 106 
LFPCAIB). 

⎯ Les persones declarades en serveis especials (article 87 
TREBEP i article 99 LFPCAIB). 

⎯ El personal laboral, declarat en excedència forçosa 
(article 46.1 TRET). 

 
6.  Sistema selectiu concurs oposició 
 
6.1. Els procediments selectius que s’han de dur a terme 

mitjançant el sistema de concurs oposició s’han d’ajustar a 
les indicacions següents: 

 
a) La puntuació global del concurs oposició ha de resultar de 

les puntuacions en les fases d’oposició i concurs, i és d’un 
60 % per a la fase d’oposició i d’un 40 % per a la fase de 
concurs, amb una puntuació final d’entre 0 i 60 punts per a 
la fase d’oposició i d’entre 0 i 40 punts per a la fase de 
concurs. La fase de concurs si es fa prèviament a la fase 
d’oposició no té caràcter eliminatori, ni es pot tenir en 
compte per superar les proves de la fase d’oposició. 

 
b) S’ha de constituir un òrgan de selecció per a cada grup o 

subgrup de titulació, per a les proves selectives per a 
cossos, escales, subescales, especialitats o categories 
d’administració general i un òrgan de selecció per a cada 
grup o subgrup de titulació, per a les proves selectives per 
a cossos, escales, subescales, especialitats o categories 
d’administració especial. 
 

c) La fase d’oposició ha de constar d’un sol exercici, amb 
caràcter eliminatori, amb una prova tipus test d’un temari 
referit únicament a la part general, relacionat amb les 
funcions comunes pròpies de l’activitat administrativa, que 
serà el mateix per a cada subgrup de titulació, distingint 
els exercicis quan es tracti de places d’administració 
general i quan es tracti de places d’administració especial. 
Les preguntes estaran distribuïdes de manera equilibrada 
entre els diferents temes. Cada pregunta tindrà quatre 
possibles respostes, i només una serà correcta. Les respostes 
correctes es valoraran en positiu, i les respostes no 
contestades o errònies no tindran cap penalització. Totes les 
preguntes correspondran al contingut del temari complet de 
l’oposició. 
 
El test que hauran de respondre els aspirants es triarà per 
sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, 
immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de 
dues alternatives diferents. En les administracions que, per 
motius d’infraestructura degudament justificats, no sigui 
possible fer el sorteig immediatament abans de començar les 
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proves, el tribunal podrà escollir, per acord dels seus 
membres, el test que hauran de respondre els aspirants. En 
aquests supòsits el sistema determinat haurà de quedar 
reflectit de manera expressa en l’acta de la sessió del 
tribunal que adopti l’acord. 

 
El contingut, el desenvolupament i la forma de superació de 
l’exercici s’especifiquen en l’annex 5. 

 
d) S’han d’establir sis programes de temes (un per a cada grup o 

subgrup), amb el nombre següent de temes: 
⎯ A1: 30 temes 
⎯ A2: 20 temes 
⎯ B: 18 temes 
⎯ C1: 15 temes 
⎯ C2: 10 temes 
⎯ AP: 5 temes 

 
El contingut del programa de temes s’especifica en l’annex 6 
i en l’annex 7. 

 
e) La fase de concurs ha de tenir establert un barem de mèrits 

estructurat en els blocs que s’indiquen a continuació, amb 
les puntuacions màximes que es poden assolir en cada un 
d’aquests, amb un màxim total de 40 punts (annex 3): 

• Mèrits professionals: fins a un màxim de 32 punts 
(80 %) 

 
• Altres mèrits: fins a un màxim de 8 punts (20 %) 

 
En aquest segon apartat es valoraran els següents mèrits amb el 
màxim de 8 punts: 

⎯ Superació d’exercicis en convocatòries anteriors per 
accedir al cos, l’escala o la categoria de la mateixa 
administració: fins a un màxim de 3 punts. 

⎯ Formació acadèmica: fins a un màxim de 3 punts. 
⎯ Coneixements de la llengua catalana superiors als 

establerts com a requisit d’accés: fins a un màxim de 3 
punts. 

⎯ Cursos de formació rebuts o impartits: fins a un màxim de 
3 punts. 

⎯ Triennis reconeguts: fins a un màxim de 3 punts. 
 

f) Les convocatòries específiques del sistema de concurs 
oposició establiran que els mèrits es valoraran amb 
referència a la data d’acabament del termini de presentació 
de sol·licituds per participar en el procés selectiu. 

 
6.2.  Les persones amb discapacitat física, sensorial o psíquica 

que no tengui l’origen en una discapacitat intel·lectual han 
de fer les mateixes proves que la resta de persones aspirants 
del torn al qual correspongui la reserva, en condicions 
d’igualtat, sens perjudici de les adaptacions que es 
preveuran en la convocatòria. 
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Així mateix, les convocatòries preveuran la possibilitat de 
realització de les proves de la fase d’oposició en una data 
posterior a les persones que justifiquin la no presentació a la 
primera data de la prova per motius de part o de força major. 
S’entén por motius de força major:  
a) Embaràs de risc, degudament acreditat. 
b) Acreditar mitjançant certificat mèdic una malaltia greu o 

contagiosa. 
c) També es poden considerar causa de força major les 

situacions declarades d’alerta o d’emergència per part d’una 
autoritat administrativa competent en matèria de protecció 
civil i emergències sempre que suposi la recomanació o la 
prohibició de desplaçament o que afecti significativament 
els mitjans de transport. 

 
Si la causa de força major concorre durant la fase d’oposició 
s’ajornarà per a la persona aspirant afectada la realització de 
l’exercici, que en tot cas haurà de tenir lloc com a màxim en 
els quinze dies hàbils següents al dia de la realització, i, en 
cas contrari, decaurà en el seu dret. 
 
En cas d’admetre’s la concurrència de causa de força major en 
una persona aspirant, que li impedeixi la realització de 
l’exercici, el tribunal qualificador haurà de garantir que el 
contingut de l’exercici que s’hagi de fer posteriorment sigui 
diferent del realitzat per la resta de les persones aspirants. 
 
Correspon al tribunal qualificador en la fase d’oposició valorar 
i, si escau, admetre les causes de força major al·legades. 

 
7.  Sistema selectiu de concurs 

 
Els procediments selectius que s’han de dur a terme mitjançant 
el sistema de concurs de valoració de mèrits s’han d’ajustar a 
les indicacions següents: 
 

a) S’ha de constituir un òrgan de selecció per a cada grup o 
subgrup de titulació, per a la valoració dels mèrits per a 
l’accés a cossos, escales, subescales, especialitats o 
categories, amb independència de si són d’administració 
general o d’administració especial. 

 
b) El concurs ha de tenir establert un barem de mèrits 

estructurat en els blocs que s’indiquen a continuació, amb 
les puntuacions màximes que es poden assolir en cada un 
d’aquests, amb un màxim total de 100 punts (annex 3): 
 
• Mèrits professionals: fins a un màxim de 45 punts (45 %) 
 
• Altres mèrits: fins a un màxim de 55 punts (55 %) 
 

En aquest segon apartat es valoraran els següents mèrits amb el 
màxim de 55 punts: 
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⎯ Superació d’exercicis en convocatòries anteriors per 
accedir al cos, l’escala o la categoria de la mateixa 
administració: fins a un màxim de 20 punts. 

⎯ Formació acadèmica: fins a un màxim de 15 punts. 
⎯ Coneixements de la llengua catalana superiors als 

establerts com a requisit d’accés: fins a un màxim de 15 
punts. 

⎯ Cursos de formació rebuts o impartits: fins a un màxim de 
20 punts. 

⎯ Triennis reconeguts: fins a un màxim de 15 punts. 
 

c) Les convocatòries específiques del sistema de concurs 
establiran que els mèrits es valoraran amb referència a la 
data d’acabament del termini de presentació de 
sol·licituds per participar en el procés selectiu. 
 

8.  Criteris de desempat 
 
En cas d’empat, aquest s’ha de resoldre atenent els criteris 
següents: 
 
1r. La major antiguitat en el mateix cos, escala, subescala, 
especialitat o categoria acreditada a l’administració 
convocant. 
2n. La major puntuació obtinguda en l’exercici de la fase 
d’oposició (aquest criteri no és aplicable al sistema de 
concurs). 
3r. La major antiguitat acreditada a l’administració a la 
qual s’opta. 
4t. La major puntuació obtinguda en el mèrit de cursos de 
formació. 
5è. La major puntuació obtinguda en el mèrit de superació 
d’exercicis en convocatòries anteriors. 
6è. La major antiguitat acreditada en el conjunt 
d’administracions i entitats 
del sector públic. 
7è. Ser dona, en cas d’infrarepresentació del sexe femení en 
el cos, l’escala, 
la subescala, l’especialitat o la categoria de què es tracti. 
8è. Les persones víctimes de violència de gènere. 
9è. La persona de més edat. 
10è. Si persisteix finalment l’empat, s’ha de fer un sorteig. 
 

9.  Òrgans de selecció 
 

La composició i el funcionament dels òrgans de selecció es 
regiran per la normativa estatal o autonòmica que hi sigui 
aplicable i per les prescripcions que s’especifiquin en les 
convocatòries específiques. 
 

10.  Ordre de prelació per ser ofertes entre les places 
ocupades de manera interina o temporal 

 
En el cas que hi hagi diverses places ocupades de manera 
temporal o interina i no totes siguin objecte d’oferiment en el 
procés d’estabilització, o ho siguin en convocatòries diferents, 
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correspon a cada administració determinar el criteri en funció 
del qual s’oferirà una plaça o una altra. 
 
11.  Elecció dels llocs entre els aspirants que superin 

el procés 
 
Si la convocatòria només preveu l’accés a un cos o escala de 
personal funcionari o categoria laboral, la finalització del 
procés anirà seguida de l’oferiment de les places cobertes de 
manera temporal o interina o de resultes de les generades per la 
cobertura d’aquestes en un concurs de trasllats previ, entre les 
quals triaran les persones aspirants seleccionades en funció de 
la puntuació obtinguda en el procés. Llevat que hi hagi una 
normativa específica que estableixi una altra cosa, no cal 
restringir l’elecció de plaça o reservar-ne algunes a les 
persones aspirants que ocupaven aquestes mateixes places de 
manera temporal o interina. 
 
12.  Relació complementària d’aspirants 
 
D’acord amb el que estableix l’article 61.8 del Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per tal d’assegurar la 
cobertura de les places convocades, les convocatòries 
específiques han de preveure que l’òrgan convocant ha de 
requerir a l’òrgan de selecció una relació complementària dels 
aspirants que segueixin als proposats, per al seu possible 
nomenament com a funcionari de carrera o personal laboral fix, 
per l’excepcionalitat del procés d’estabilitat i la nombrosa 
concurrència per evitar que, davant renúncies expresses dels 
aspirants seleccionats amb antelació al nomenament o la presa de 
possessió, aquestes places quedin vacants. 
 
13.  Places adjudicades en adscripció provisional 
 
13.1. Els llocs de prefectures orgàniques i llocs singularitzats 

s’adjudicaran en adscripció provisional. 
 
13.2. Els llocs de personal laboral que té reconegut el dret a la 

jubilació parcial afectats pels processos d’estabilització 
s’han d’identificar per a la seva elecció per part dels 
aspirants, perquè el nomenament definitiu s’ajornarà al 
moment de la jubilació total de la persona ocupant en 
jubilació parcial. Aquestes persones podran ser adscrites 
provisionalment a altres places vacants de la mateixa 
categoria. 

 
14.  Criteris de cessament 

 
Per a les administracions que no disposin d’acord propi o prèvia 
negociació en el seu àmbit seran d’aplicació els criteris 
següents, per aquest ordre: 
 
14.1. Les persones que no s’han presentat al procés selectiu 

d’estabilització o de l’oferta d’ocupació ordinària. 
14.2. Les persones que s’hi han presentat però no han acreditat 

els requisits. 
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14.3. Les persones que s’hi han presentat però no han acreditat 
tots els mèrits de serveis prestats. 

14.4. Les persones que s’hi han presentat i no han superat el 
procés selectiu. 

14.5. Les persones amb la menor puntuació a les borses de treball 
vigents. 

14.6. Les persones amb la menor puntuació en la relació 
definitiva del sistema de concurs i, si escau, concurs 
oposició. 

 
Tot i això, per les característiques del procés és possible que 
aquesta persona hagi pogut resultar adjudicatària d’una altra 
plaça, cosa que fa aconsellable que s’articuli prèviament que 
aquests cessaments i preses de possessió tenguin lloc de manera 
coordinada. 
 
Si la persona contractada amb caràcter temporal no ha obtingut 
plaça en el procés, es recorda que el cessament ha d’anar 
precedit d’un termini de preavís. 
En el cas del personal que presti serveis de manera estacional o 
de temporada, el cessament es produirà comunicant-li l’extinció 
de la seva relació de serveis amb l’Administració. 
 
15.  Borses de personal interí 
 
15.1. Les convocatòries d’estabilització, pel sistema de concurs 

oposició, han de preveure que les persones que no superin 
el procés selectiu s’han d’incloure en borses de personal 
funcionari interí o de personal laboral temporal, 
específiques i preferents a les borses ordinàries i/o 
extraordinàries vigents en cadascuna de les 
administracions. En aquestes borses s’han d’integrar els 
candidats que, havent participat en el procés selectiu 
corresponent i no havent-lo superat, sí que hagin obtingut 
la puntuació mínima de 5 punts, en la fase d’oposició. 

 
15.2. Les convocatòries d’estabilització, pel sistema de concurs 

de mèrits, han de preveure que les persones que no superin 
el procés selectiu, i que no tenguin la possibilitat de 
participar en el procés d’estabilització pel sistema de 
concurs oposició, per no haver-hi places del mateix cos, 
escala, subescala, classe, especialitat o categoria 
professional, convocades pel sistema de concurs oposició, 
s’han d’incloure en borses de personal funcionari interí o 
de personal laboral temporal, específiques i preferents a 
les borses ordinàries i/o extraordinàries vigents en 
cadascuna de les administracions. En aquestes borses s’han 
d’integrar els candidats que hagin obtingut la puntuació 
mínima de 10 punts. 

 
15.3. La formació de les borses s’ha de dur a terme a partir de 

la declaració dels òrgans de selecció de les persones que 
han superat els procediments selectius i de les que han 
obtingut la puntuació mínima establerta en els apartats 1 i 
2 d’aquesta base. 
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Aquestes borses tindran una vigència limitada fins a la 
creació de noves borses derivades del resultat de nous 
processos selectius del cos, l’escala, la subescala, la 
classe, l’especialitat o la categoria. 
 
Per a les administracions que tenen acord o conveni propi, 
aquests criteris generals seran d’aplicació supletòria en 
allò que no es reguli pel seu propi acord o conveni. 
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16.  Efectes de la no superació dels processos 

d’estabilització de l’ocupació temporal 
 

16.1. Al personal funcionari interí que, estant en actiu com a 
tal, vegi finalitzada la seva relació amb l’Administració 
en el moment de la resolució dels processos 
d’estabilització regulats per la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de les places d’estabilització derivades de 
l’oferta d’ocupació, per la no superació d’aquests, li 
correspon una compensació econòmica, equivalent a vint dies 
de retribucions fixes per any de servei, i s’han de 
prorratejar per mesos els períodes de temps inferiors a un 
any, fins a un màxim de dotze mensualitats. 

 
16.2. En el cas del personal laboral temporal, aquesta 

compensació consistirà en la diferència entre el màxim de 
vint dies del seu salari fix per any de servei, amb un 
màxim de dotze mensualitats, i la indemnització que li 
correspongui percebre per l’extinció del seu contracte, i 
s’han de prorratejar per mesos els períodes de temps 
inferiors a un any. En cas que la indemnització esmentada 
sigui reconeguda en via judicial, es procedirà a la 
compensació de quantitats. 

 
16.3. La no participació del candidat o candidata en el procés 

selectiu d’estabilització no dona dret a compensació 
econòmica en cap cas. A aquest efecte, s’entén que no han 
participat en les convocatòries pel sistema de concurs 
oposició les persones que no han presentat sol·licitud per 
participar en el procés selectiu, les persones que no han 
realitzat l’exercici de la fase d’oposició, es considera 
que no han realitzat l’exercici les persones no presentades 
i les persones que lliurin el full de respostes de 
l’exercici en blanc. En el sistema de concurs de mèrits es 
considera que no han participat en les convocatòries les 
persones que no han presentat sol·licitud, que no han 
presentat la declaració responsable, o que no han al·legat 
la totalitat dels mèrits de què disposen, d’acord amb allò 
que ja consta en poder de les administracions o entitats. 
 

17.  Informació mínima de les convocatòries 
 

Les convocatòries específiques de totes les places recollides en 
l’oferta d’ocupació pública d’estabilitat han d’indicar com a 
mínim i en cada cas la informació següent: 
 
a) El nombre de places que es convoquen, el grup, el cos, 

l’escala, si escau, l’especialitat a la qual corresponguin 
i l’illa de destinació. 

b) El percentatge de reserva per a persones amb discapacitat, 
si escau. S’ha d’indicar així mateix la distribució per 
illes. 
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c) Els requisits i les condicions que hagin de complir les 
persones aspirants, en particular els de les titulacions 
que es requereixen per accedir a cada cos, escala o 
especialitat o categoria. 

d) El nivell d’exigència de coneixements de llengua catalana 
que s’estableix en la normativa en vigor, que reguli 
l’exigència de coneixements de llengua catalana en els 
procediments selectius d’accés a la funció pública que es 
convoquin en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears en el moment de la 
convocatòria específica. 

e) El sistema selectiu concret aplicat, el nombre i contingut 
de les proves i, si escau, les condicions de formació, els 
mèrits o nivells d’experiència que s’han de valorar i les 
normes i els criteris per efectuar aquesta valoració. 

f) La designació i la composició concreta dels tribunals 
qualificadors. 

g) La menció que els òrgans de selecció no poden proposar 
l’accés a la condició de funcionari d’un nombre superior 
d’aprovats al de places convocades, excepte quan ho 
prevegin les bases generals o la convocatòria mateixa, sens 
perjudici del que estableix el segon paràgraf de l’article 
61.8 de l’EBEP. 

h) El sistema de qualificacions i de puntuacions mínimes per 
superar cada prova. 

i) Els programes o temaris sobre els quals han de versar les 
proves. 

j) La previsió del calendari per dur a terme les proves. 
k) L’ordre d’actuació dels aspirants, d’acord amb el resultat 

del sorteig efectuat prèviament, quan es tracti d’exàmens 
orals o quan el nombre d’aspirants així ho aconselli. 

l) El model d’instància i l’òrgan a què han d’adreçar-se les 
sol·licituds, amb indicació de les dependències on les 
persones aspirants poden trobar models normalitzats de 
sol·licituds. 

m) Així mateix, d’acord amb l’article 43 de la Llei 11/2016, 
de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, en cas que hi 
hagi igualtat de capacitació, es donarà prioritat a les 
dones en els cossos, les escales, els nivells i les 
categories de l’Administració en què la seva representació 
sigui inferior al 40 %, excepte si es donen en l’altre 
candidat circumstàncies que no siguin discriminatòries per 
raó de sexe i que justifiquin que no s’apliqui la mesura, 
com ara la pertinença a altres col·lectius amb dificultats 
especials per a l’accés a l’ocupació. 

 
18.  Comissió de seguiment 

 
Es constitueix una comissió de seguiment per a la interpretació 
i l’anàlisi del contingut d’aquest Acord que estarà composta per 
un nombre d’integrants de cadascuna de les organitzacions 
sindicals signants proporcional a la representativitat, amb un 
nombre màxim de quinze representants i un nombre igual de 
representants per part de l’Administració. 
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Aquestes organitzacions sindicals disposaran d’una borsa de 600 
hores mensuals distribuïda de manera proporcional a la seva 
representativitat en la comissió de seguiment per a la 
interpretació i l’anàlisi durant la vigència d’aquest Acord. 
 
Aquest crèdit horari serà, de manera majoritària, a càrrec de 
l’àmbit dels serveis generals de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, i en menor mesura del Consell Insular de Mallorca 
i de l’Ajuntament de Palma. En la primera reunió de la Comissió 
de Seguiment es determinarà el nombre d’hores que correspon a 
cada organització sindical en funció de la seva 
representativitat.  
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ANNEX 3 
 
a) Barem de mèrits dels processos de concurs oposició 
per a places de personal funcionari de l’Administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
 
Els barems de mèrits que han de contenir les convocatòries dels 
processos per a places de personal funcionari de l’Administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’han d’ajustar 
als criteris següents: 
 

• Mèrits professionals	
	

Per a la valoració de l’experiència prèvia, amb el màxim de 32 
punts, s’han de distingir: 
 
i) Per a places d’administració general 
 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos o 
escala a què s’opta: 0,17777 punts per mes de serveis 
prestats. 

 
⎯ Per cada mes treballat a l’Administració de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears, com a personal laboral, 
exercint les funcions pròpies del cos o l’escala a què 
s’opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats.	

	
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, com a personal funcionari, en un altre cos, escala 
o especialitat diferent d’aquells als quals s’opta: 0,07111 
punts per mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra 

administració, com a personal funcionari, en un cos, escala 
o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb 
funcions anàlogues, sempre que es tracti d’administració 
general i sigui del mateix grup, subgrup o agrupació 
professional a què s’opta: 0,07111 punts per mes de serveis 
prestats. 

 
ii) Per a places d’administració especial 

 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos, escala 
o especialitat a què s’opta: 0,17777 punts per mes de 
serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes treballat a l’Administració de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears, com a personal laboral, 
exercint les funcions pròpies del cos, l’escala o 
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l’especialitat a què s’opta: 0,17777 punts per mes de 
serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, com a personal funcionari, en un altre cos, escala 
o especialitat diferents d’aquells als quals s’opta: 0,07111 
punts per mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes de serveis prestats en una altra administració, 

com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; 
o en una subescala, classe o categoria amb funcions 
anàlogues i sempre que es tracti del mateix grup, subgrup o 
agrupació professional a què s’opta: 0,07111 punts per mes 
de serveis prestats. 

 
• Altres mèrits (màxim 8 punts)	
 
Aquests mèrits seran comuns per a totes les administracions i 
per a places de personal funcionari i personal laboral.	

 
b) Barem de mèrits dels processos de concurs oposició 
per a places de personal funcionari de les 
administracions insulars i municipals  
 
Els barems de mèrits que han de contenir les convocatòries dels 
processos per a places de personal funcionari de les 
administracions insulars i municipals s’han d’ajustar als 
criteris següents: 
 

• Mèrits professionals	
 

Per a la valoració de l’experiència prèvia, amb el màxim de 32 
punts, s’han de distingir: 
 
i) Per a places de l’escala d’administració general: 
 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a 

l’administració convocant, com a personal funcionari, en la 
mateixa escala, subescala, classe o categoria a la qual 
s’opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes treballat a l’administració convocant, com a 

personal laboral, exercint les funcions pròpies de l’escala, 
la subescala, la classe o la categoria a la qual s’opta: 
0,17777 punts per mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a 

l’administració convocant, com a personal funcionari, en una 
escala, subescala, classe o categoria diferent d’aquelles a 
les quals s’opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del 
subgrup immediatament inferior: 0,07111 punts per mes de 
serveis prestats. 
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⎯ Per cada mes de serveis prestats en una altra administració, 
com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; 
o en una subescala, classe o categoria amb funcions 
anàlogues, sempre que es tracti d’administració general i 
del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què 
s’opta: 0,07111 punts per mes de serveis prestats. 

 
ii) Per a places de l’escala d’administració especial 
 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a 

l’administració convocant, com a personal funcionari, en la 
mateixa escala, subescala, classe o categoria a la qual 
s’opta: 0,17777 punts per mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes treballat a l’administració convocant, com a 

personal laboral, exercint les funcions pròpies de l’escala, 
la subescala, la classe o la categoria a la qual s’opta: 
0,17777 punts per mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a 

l’administració convocant, com a personal funcionari, en una 
subescala, classe o categoria diferent d’aquelles a les 
quals s’opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del 
subgrup immediatament inferior i d’una subescala, classe o 
categoria de la mateixa àrea: 0,07111 punts per mes de 
serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra 

administració, com a personal funcionari, en un cos, escala 
o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb 
funcions anàlogues i sempre que es tracti del mateix grup, 
subgrup o agrupació professional a què s’opta: 0,07111 punts 
per mes de serveis prestats. 

	
• Altres mèrits (màxim 8 punts)	
 
Aquests mèrits seran comuns per a totes les administracions i 
per a places de personal funcionari i personal laboral.	
 

c) Barem de mèrits dels processos de concurs oposició 
per a places de personal laboral de qualsevol 
administració de les Illes Balears 
 
Els barems de mèrits que han de contenir les convocatòries dels 
processos per a places de personal laboral de qualsevol 
administració de les Illes Balears s’han d’ajustar als criteris 
següents: 
 

• Mèrits professionals	
 

Per a la valoració de l’experiència prèvia, amb el màxim de 32 
punts, s’han de distingir: 
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⎯ Per cada mes treballat a la mateixa administració en la 
mateixa categoria professional a la qual s’opta: 0,17777 
punts per mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes treballat a la mateixa administració, com a 

personal funcionari, exercint les mateixes funcions de la 
categoria professional a la qual s’opta: 0,17777 punts per 
mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes treballat a la mateixa administració en una 

altra categoria professional a la qual s’opta: 0,07111 punts 
per mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes treballat en una altra administració en una 

categoria professional equivalent o amb anàlogues funcions a 
la qual s’opta: 0,07111 punts per mes de serveis prestats. 
 

• Altres mèrits (màxim 8 punts)	
 
Aquests mèrits seran comuns per a totes les administracions i 
per a places de personal funcionari i personal laboral.	

 
d) Barem de mèrits comú d’altres mèrits dels processos 
de concurs oposició per a places de personal funcionari 
i de personal laboral de qualsevol administració de les 
Illes Balears 
 

• Altres mèrits (màxim 8 punts). La suma de tots aquests 
mèrits no pot superar els 8 punts.	

	
i) Per a la superació d’exercicis en convocatòries anteriors 

(màxim 3 punts) 
 
Per a la valoració de la superació d’exercicis en 
convocatòries anteriors d’accés com a personal laboral fix en 
la mateixa categoria o com a personal funcionari de carrera, 
en el mateix cos, escala o especialitat a què s’opta, de la 
mateixa administració a la qual s’opta, amb un màxim de 3 
punts: 
⎯ Per haver superat el primer exercici d’un o de diversos 

processos selectius: 0,5 punts per cada exercici amb un 
màxim d’1 punt.	

⎯ Per haver superat més d’un exercici dins el mateix procés 
selectiu :1,5 punts.	

⎯ Per haver superat més d’un exercici en diversos processos 
selectius: 2 punts.	

⎯ Per haver superat tots els exercicis del procés selectiu: 
3 punts.	

 
Sols es valorarà una sola vegada la superació dels exàmens en 
un mateix procés selectiu. 
 
En aquest apartat, quan es refereix a personal funcionari en 
el mateix cos, escala o especialitat, s’ha d’entendre que, per 
a les administracions insulars i els ajuntaments, es refereix 
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a personal funcionari en la mateixa escala, subescala, classe 
o categoria de l’administració a la qual s’opta. I al personal 
laboral, en la mateixa categoria professional a la qual s’opta 
de l’administració a la qual s’opta. 
 
ii) Formació acadèmica (màxim 3 punts) 
 
Quant a la formació acadèmica, s’han de valorar les 
titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri 
d’Educació, d’acord amb els criteris següents: 
 
La titulació acadèmica ha de ser distinta a la que s’acredita 
com a requisit d’accés, i del mateix nivell o d’un de 
superior. 
 
Les titulacions acadèmiques han d’estar relacionades amb les 
funcions del cos, l’escala o l’especialitat o de la categoria 
a què s’opta. A aquests efectes, es consideren relacionades 
amb les funcions de tots els cossos, escales o especialitats o 
categoria les titulacions de les branques de coneixement de 
ciències econòmiques, administració i direcció d’empreses, 
relacions laboral i recursos humans, ciències polítiques, 
sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de 
sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del 
treball i relacions laborals. 
 
Les titulacions d’ESO i batxiller s’entenen relacionades amb 
les funcions de tots els cossos, escales i especialitats o 
categoria que exigeixen un requisit de titulació de nivell 
igual o inferior. 
 
Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que 
s’acredita, la puntuació de la qual no s’ha d’acumular a la 
d’altres titulacions que es posseeixi. 
 
Per a la valoració concreta, amb un màxim de 3 punts, s’ha 
d’atorgar la puntuació següent: 
 
I. Títol d’estudis oficials de doctor, reconegut com a 

nivell MECES 4: 3 punts. 
II. Títol d’estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, 

enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 
3: 2,8 punts. 

III. Títol d’estudis oficials de diplomatura, grau, 
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica com a nivell 
MECES 2: 2,6 punts. 

IV. Títol de tècnic superior de formació professional 
reconegut com a nivell 1 MECES o equivalent acadèmic: 
2,5 punts. 

V. Títol de batxillerat o de tècnic de formació 
professional o equivalent acadèmic: 2,4 punts. 

VI. Títol de graduat en educació secundària obligatòria 
(ESO) o equivalent acadèmic: 2,2 punts. 

 
iii) Coneixements de llengua catalana (màxim 3 punts) 
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Pel que fa als coneixements de llengua catalana, només es 
valorarà el certificat de nivell més alt que s’acredita, a més 
del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del 
qual s’ha d’acumular a la de l’altre certificat que 
s’acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats 
de nivell superior a l’exigit com a requisit d’accés i amb un 
màxim de 3 punts. La puntuació que s’ha d’atorgar és la 
següent: 
⎯ Per al nivell B1: 1,6 punts	
⎯ Per al nivell B2: 1,8 punts	
⎯ Per al nivell C1: 2,0 punts	
⎯ Per al nivell C2: 2,6 punts	
⎯ Per al llenguatge administratiu: 0,4 punts	
 
iv) Cursos de formació (màxim 3 punts) 
 
Es valoraran els cursos de formació rebuts o impartits 
certificats amb aprofitament o assistència, en el marc de 
l’Acord de formació per a l’ocupació o dels plans per a la 
formació contínua del personal de les administracions 
públiques. 
 
Es valoraran tots els cursos de formació certificats amb 
aprofitament, impartits o promoguts per qualsevol 
administració pública de base territorial i escoles 
d’administració pública. 
 
També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació 
homologats per les escoles d’administració pública, els cursos 
impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels 
acords de formació contínua amb l’Administració. 
 
Els cursos amb aprofitament o impartits es valoraran a raó de 
0,03 punts per hora. 
 
Els cursos amb assistència es valoraran a raó de 0,02 punts 
per hora. 
 
No es valoraran en aquest apartat els certificats que no 
indiquin les hores de durada o els crèdits de l’acció 
formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, 
els de doctorat, la superació d’assignatures d’un estudi 
acadèmic, ni els derivats de processos selectius. 
 
Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es 
valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS. 
 
Si no s’indica el tipus de crèdit, s’entendrà que són crèdits 
de l’anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, 
es valoraran a raó de 10 hores per crèdit. 
 
Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els 
certificats d’una acció formativa, prevaldran les hores. 
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En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions 
formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix 
programa, encara que se n’hagi repetit la participació. 
 
Només es valorarà el certificat de nivell superior o el 
certificat que acrediti un nombre superior d’hores d’entre els 
referits a una mateixa aplicació d’ofimàtica com a usuari. 
 
v) Triennis reconeguts: fins a un màxim de 3 punts. 
 
Es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o 
com a personal laboral amb 0,6 punts per trienni, fins a un 
màxim de 3 punts.  
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ANNEX 4 
 
a) Barem de mèrits dels processos de concurs per a 
places de personal funcionari de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
 
Els barems de mèrits que han de contenir les convocatòries dels 
processos per a places de personal funcionari de l’Administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’han d’ajustar 
als criteris següents: 
 

• Mèrits professionals (màxim 45 punts)	
	

Per a la valoració de l’experiència prèvia, amb el màxim de 45 
punts, s’han de distingir: 
 
i) Per a places d’administració general 
 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos o 
escala a què s’opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes treballat a l’Administració de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears, com a personal laboral, 
exercint les funcions pròpies del cos o l’escala a què 
s’opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.	

	
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, com a personal funcionari, en un altre cos, escala 
o especialitat diferent d’aquells als quals s’opta: 0,1 
punts per mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra 

administració, com a personal funcionari, en un cos, escala 
o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb 
funcions anàlogues, sempre que es tracti d’administració 
general i sigui del mateix grup, subgrup o agrupació 
professional a què s’opta: 0,1 punts per mes de serveis 
prestats. 

 
ii) Per a places d’administració especial 

 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos, escala 
o especialitat a què s’opta: 0,25 punts per mes de serveis 
prestats. 

 
⎯ Per cada mes treballat a l’Administració de la Comunitat 

Autònoma de les Illes Balears, com a personal laboral, 
exercint les funcions pròpies del cos, l’escala o 
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l’especialitat a què s’opta: 0,25 punts per mes de serveis 
prestats. 

 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, com a personal funcionari, en un altre cos, escala 
o especialitat diferent d’aquells als quals s’opta: 0,1 
punts per mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes de serveis prestats en una altra administració, 

com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; 
o en una subescala, classe o categoria amb funcions 
anàlogues i sempre que es tracti del mateix grup, subgrup o 
agrupació professional a què s’opta: 0,1 punts per mes de 
serveis prestats. 

 
• Altres mèrits (màxim 55 punts)	
 
Aquests mèrits seran comuns per a totes les administracions i 
per a places de personal funcionari i personal laboral.	

 
b) Barem de mèrits dels processos de concurs per a 
places de personal funcionari de les administracions 
insulars i municipals  
 
Els barems de mèrits que han de contenir les convocatòries dels 
processos per a places de personal funcionari de les 
administracions insulars i municipals s’han d’ajustar als 
criteris següents: 
 

• Mèrits professionals (màxim 45 punts)	
 

Per a la valoració de l’experiència prèvia, amb el màxim de 45 
punts, s’han de distingir: 
 
i) Per a places de l’escala d’administració general: 
 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a 

l’administració convocant, com a personal funcionari, en la 
mateixa escala, subescala, classe o categoria a la qual 
s’opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes treballat a l’administració convocant, com a 

personal laboral, exercint les funcions pròpies de l’escala, 
subescala, classe o categoria a la qual s’opta: 0,25 punts 
per mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a 

l’administració convocant, com a personal funcionari, en una 
escala, subescala, classe o categoria diferent d’aquelles a 
les quals s’opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del 
subgrup immediatament inferior: 0,1 punts per mes de serveis 
prestats. 
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⎯ Per cada mes de serveis prestats en una altra administració, 
com a personal funcionari, en un cos, escala o especialitat; 
o en una subescala, classe o categoria amb funcions 
anàlogues, sempre que es tracti d’administració general i 
del mateix grup, subgrup o agrupació professional a què 
s’opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats. 

 
ii) Per a places de l’escala d’administració especial 
 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a 

l’administració convocant, com a personal funcionari, en la 
mateixa escala, subescala, classe o categoria a la qual 
s’opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes treballat a l’administració convocant, com a 

personal laboral, exercint les funcions pròpies de l’escala, 
la subescala, la classe o la categoria a la qual s’opta: 
0,25 punts per mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a 

l’administració convocant, com a personal funcionari, en una 
subescala, classe o categoria diferent d’aquelles a les 
quals s’opta, sempre que sigui del mateix subgrup o del 
subgrup immediatament inferior i d’una subescala, classe o 
categoria de la mateixa àrea: 0,1 punts per mes de serveis 
prestats. 

 
⎯ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en una altra 

administració, com a personal funcionari, en un cos, escala 
o especialitat; o en una subescala, classe o categoria amb 
funcions anàlogues i sempre que es tracti del mateix grup, 
subgrup o agrupació professional a què s’opta: 0,1 punts per 
mes de serveis prestats. 

	
• Altres mèrits (màxim 55 punts) 	
 
Aquests mèrits seran comuns per a totes les administracions i 
per a places de personal funcionari i personal laboral.	
 

c) Barem de mèrits dels processos de concurs per a 
places de personal laboral de qualsevol administració de 
les Illes Balears 
 
Els barems de mèrits que han de contenir les convocatòries dels 
processos per a places de personal laboral de qualsevol 
administració de les Illes Balears s’han d’ajustar als criteris 
següents: 
 

• Mèrits professionals (màxim 45 punts)	
 

Per a la valoració de l’experiència prèvia, amb el màxim de 45 
punts, s’han de distingir: 
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⎯ Per cada mes treballat a la mateixa administració en la 
mateixa categoria professional a la qual s’opta: 0,25 punts 
per mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes treballat a la mateixa administració, com a 

personal funcionari, exercint les mateixes funcions de la 
categoria professional a la qual s’opta: 0,25 punts per mes 
de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes treballat a la mateixa administració en una 

altra categoria professional a la qual s’opta: 0,1 punts per 
mes de serveis prestats. 

 
⎯ Per cada mes treballat en una altra administració en una 

categoria professional equivalent o amb anàlogues funcions a 
la qual s’opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats. 
 

• Altres mèrits (màxim 55 punts)	
 
Aquests mèrits seran comuns per a totes les administracions i 
per a places de personal funcionari i personal laboral.	

 
d) Barem de mèrits comú d’altres mèrits dels processos 
de concurs per a places de personal funcionari i de 
personal laboral de qualsevol administració de les Illes 
Balears 
 

• Altres mèrits (màxim 55 punts). La suma de tots aquests 
mèrits no pot superar els 55 punts.	

	
i) Per a la superació d’exercicis en convocatòries anteriors 

(màxim 20 punts) 
 
Per a la valoració de la superació d’exercicis en 
convocatòries anteriors d’accés com a personal laboral fix en 
la mateixa categoria o com a personal funcionari de carrera, 
en el mateix cos, escala o especialitat a què s’opta, de la 
mateixa administració a la qual s’opta, amb un màxim de 20 
punts: 
⎯ Per haver superat el primer exercici d’un o de diversos 

processos selectius: 4 punts per cada exercici amb un 
màxim de 8 punts.	

⎯ Per haver superat més d’un exercici dins el mateix procés 
selectiu: 12 punts.	

⎯ Per haver superat més d’un exercici en diversos processos 
selectius: 15 punts.	

⎯ Per haver superat tots els exercicis del procés selectiu: 
20 punts.	

 
Sols es valorarà una sola vegada la superació dels exàmens en 
un mateix procés selectiu. 
 
En aquest apartat, quan es refereix a personal funcionari en 
el mateix cos, escala o especialitat, s’ha d’entendre que, per 
a les administracions insulars i els ajuntaments, es refereix 
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a personal funcionari en la mateixa escala, subescala, classe 
o categoria de l’administració a la qual s’opta. I al personal 
laboral, en la mateixa categoria professional a la qual s’opta 
de l’administració a la qual s’opta. 
 
ii) Formació acadèmica (màxim 15 punts) 
 
Quant a la formació acadèmica, s’han de valorar les 
titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri 
d’Educació, d’acord amb els criteris següents: 
 
La titulació acadèmica ha de ser distinta a la que s’acredita 
com a requisit d’accés, i del mateix nivell o d’un de 
superior. 
 
Les titulacions acadèmiques han d’estar relacionades amb les 
funcions del cos, l’escala o l’especialitat o de la categoria 
a què s’opta. A aquests efectes, es consideren relacionades 
amb les funcions de tots els cossos, escales o especialitats o 
categoria les titulacions de les branques de coneixement de 
ciències econòmiques, administració i direcció d’empreses, 
relacions laboral i recursos humans, ciències polítiques, 
sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de 
sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del 
treball i relacions laborals. 
 
Les titulacions d’ESO i batxiller s’entenen relacionades amb 
les funcions de tots els cossos, escales i especialitats o 
categoria que exigeixen un requisit de titulació de nivell 
igual o inferior. 
 
Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que 
s’acredita, la puntuació de la qual no s’ha d’acumular a la 
d’altres titulacions que es posseeixi. 
 
Per a la valoració concreta, amb un màxim de 15 punts, s’ha 
d’atorgar la puntuació següent: 
 
I. Títol d’estudis oficials de doctor, reconegut com a 

nivell MECES 4: 15 punts 
II. Títol d’estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, 

enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 
3: 13 punts. 

III. Títol d’estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria 
tècnica o arquitectura tècnica com a nivell MECES 2: 11 
punts. 

IV. Títol de tècnic superior de formació professional 
reconegut com a nivell 1 MECES o equivalent acadèmic: 9 
punts. 

V. Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional 
o equivalent acadèmic: 7 punts. 

VI. Títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) 
o equivalent acadèmic: 5 punts. 

 
iii) Coneixements de llengua catalana (màxim 15 punts) 
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Pel que fa als coneixements de llengua catalana, només es 
valorarà el certificat de nivell més alt que s’acredita, a més 
del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del 
qual s’ha d’acumular a la de l’altre certificat que 
s’acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats 
de nivell superior a l’exigit com a requisit d’accés i amb un 
màxim de 15 punts. La puntuació que s’ha d’atorgar és la 
següent: 
⎯ Per al nivell B1: 6 punts	
⎯ Per al nivell B2: 8 punts	
⎯ Per al nivell C1: 10 punts	
⎯ Per al nivell C2: 12 punts	
⎯ Per al llenguatge administratiu: 3 punts	
 
iv) Cursos de formació (màxim 20 punts) 
 
Es valoraran els cursos de formació rebuts o impartits 
certificats amb aprofitament o assistència, en el marc de 
l’Acord de formació per a l’ocupació o dels plans per a la 
formació contínua del personal de les administracions 
públiques. 
 
Es valoraran tots els cursos de formació certificats amb 
aprofitament, impartits o promoguts per qualsevol 
administració pública de base territorial i escoles 
d’administració pública. 
 
També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació 
homologats per les escoles d’administració pública, els cursos 
impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels 
acords de formació contínua amb l’Administració. 
 
Els cursos amb aprofitament o impartits es valoraran a raó de 
0,10 punts per hora. 
 
Els cursos amb assistència es valoraran a raó de 0,06666 punts 
per hora. 
 
No es valoraran en aquest apartat els certificats que no 
indiquin les hores de durada o els crèdits de l’acció 
formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, 
els de doctorat, la superació d’assignatures d’un estudi 
acadèmic, ni els derivats de processos selectius. 
 
Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es 
valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS. 
 
Si no s’indica el tipus de crèdit, s’entendrà que són crèdits 
de l’anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, 
es valoraran a raó de 10 hores per crèdit. 
 
Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els 
certificats d’una acció formativa, prevaldran les hores. 
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En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions 
formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix 
programa, encara que se n’hagi repetit la participació. 
 
Només es valorarà el certificat de nivell superior o el 
certificat que acrediti un nombre superior d’hores d’entre els 
referits a una mateixa aplicació d’ofimàtica com a usuari. 
 
w) Triennis reconeguts: fins a un màxim de 15 punts. 
 
Es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o 
com a personal laboral amb 3 punts per trienni, fins a un 
màxim de 15 punts.  
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