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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Oferta d’ocupació pública per a l’estabilització del personal temporal 
del Parlament de Catalunya, en el marc de la Llei de l’Estat 20/2021, 
del 28 de desembre
395-00334/13

ACORD

Mesa del Parlament, 17.05.2022

Secretaria General

La Llei de l’Estat 20/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reduc-
ció de la temporalitat en l’ocupació pública, va ampliar els processos d’estabilització 
de l’ocupació temporal establerts en les lleis de pressupostos generals de l’Estat per 
a l’any 2017 i 2018, en el sentit d’autoritzar una taxa addicional per a estabilitzar 
l’ocupació temporal, que ha d’incloure les places de naturalesa estructural que esti-
guin o no en les relacions de llocs de treball, plantilles o altres formes d’organització 
de recursos humans, dotades pressupostàriament i ocupades de manera temporal i 
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

L’article 2 de la mateixa llei estableix que també s’han d’incloure en aquest procés 
d’estabilització les places afectades pels processos d’estabilització a què fan referència 
els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, del 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2017, i 19.U.9 de la Llei 6/2018, del 3 de juliol, de pressupostos generals de 
l’Estat per al 2018, sempre que haguessin estat incloses en les ofertes d’ocupació pú-
blica d’estabilització corresponents i que en la data d’entrada en vigor de la llei no ha-
guessin estat convocades o, si havien estat convocades i resoltes, no s’haguessin cobert.

El sistema de selecció d’aquests processos és el de concurs oposició, amb una 
valoració en la fase de concurs del 40% de la puntuació total, en què s’ha de tenir en 
compte majoritàriament l’experiència en el cos, l’escala, la categoria o equivalent de 
què es tracti. Els exercicis de la fase d’oposició poden no ésser eliminatoris.

La disposició addicional sisena de la llei esmentada regula una convocatòria ex-
cepcional d’estabilització d’ocupació temporal de llarga durada, amb caràcter excep-
cional i d’acord amb el que estableixen els apartats 6 i 7 de l’article 61 del text refós 
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2015, del 30 d’octubre, pel sistema de concurs, de les places de naturalesa estruc-
tural que estiguin o no en les relacions de llocs de treball, plantilles o altres formes 
d’organització de recursos humans, dotades pressupostàriament i ocupades de ma-
nera temporal i ininterrompudament abans de l’1 de gener de 2016.

Així mateix, la disposició addicional vuitena disposa que, addicionalment, les 
convocatòries dels processos d’estabilització a què fa referència la disposició addi-
cional sisena han d’incloure les places vacants de naturalesa estructural ocupades 
temporalment per personal amb una relació temporal anterior a l’1 de gener de 2016.

L’oferta d’ocupació pública relativa a les mesures complementàries d’estabilit-
zació que permet la mateixa llei s’ha de publicar en el butlletí oficial corresponent 
abans de l’1 de juny del 2022.

La publicació de les convocatòries dels processos selectius s’ha d’aprovar abans 
del 31 de desembre de 2022 i la resolució dels processos ha de finalitzar abans del 31 
de desembre de 2024, data en què la cobertura temporal ha d’estar per sota del vuit 
per cent de les places.

En la proposta de l’oferta d’ocupació pública d’estabilització hi ha incloses les 
places que es van publicar en l’oferta d’ocupació pública parcial del 2021, publicades 
en el BOPC 84/13-14, 16.07.21.



BOPC 313
20 de maig de 2022

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 19 

Vista la memòria justificativa de la cap del Departament de Recursos Humans i 
l’informe favorable de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria, que constata que totes les 
places que configuren l’oferta d’ocupació pública tenen assignació pressupostària.

Vist que s’ha complert el que disposen l’article 134 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya i l’article 19 de l’Acord sobre les con-
dicions de treball del personal del Parlament per als anys 2008-2011, pel que fa a la 
negociació de la preparació dels plans d’oferta d’ocupació i dels plans anuals d’ocu-
pació, de conformitat amb l’acord de la taula de negociació del 3 de maig de 2022; 
atès el que disposa l’article 47 dels Estatuts pel que fa a l’aprovació de la classificació 
i la relació de llocs de trssssseball, i fent ús de les competències que té atribuïdes, 
la Mesa del Parlament

Acorda
Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’estabilització d’ocupació temporal del Par-

lament de Catalunya en el marc de la Llei de l’Estat 20/2021, del 28 de desembre, 
de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, amb 
l’oferta de les places vacants que figuren en l’annex.

En l’apartat 1 de l’annex consta la plaça que s’ha de convocar pel sistema de con-
curs oposició, d’acord amb l’article 2 de la Llei de l’Estat 20/2021. En l’apartat 2 
consten les places que s’han de convocar pel sistema de concurs, d’acord amb el que 
estableixen les disposicions addicionals sisena i vuitena de la mateixa llei.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2022
Esther Andreu Fornós, secretària general

Annex 

1. Places que es convocaran pel sistema de concurs oposició (art. 2 
de  la Llei de l’Estat 20/2021)

Analista programador/a 1 plaça

Total 1 plaça

2. Places que es convocaran pel sistema de concurs (disposicions 
addicionals sisena i vuitena de la Llei de l’Estat 20/2021)

Disposició addicional sisena

Tècnic/a superior d’administració parlamentària 1 plaça

Tècnic/a de prevenció de riscos laborals 1 plaça

Tècnic/a de relacions institucionals 2 places

Tècnic/a de relacions internacionals 1 plaça

Tècnic/a d’informàtica 1 plaça

Analista cap de projecte 1 plaça

Consultor/a tècnic/a 1 plaça

Tècnic/a de l’audiovisual 1 plaça

Administrador/a parlamentari/ària 4 places

Editor/a 1 plaça

Tècnic/a d’imatge i so 3 plaça

Personal subaltern 4 places

Total 21 places

Disposició addicional vuitena
Tècnic/a superior d’administració parlamentària 1 plaça
Tècnic/a d’informàtica 2 plaça
Total 3 places
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