
C O N C U R S  D E
M È R I T S

A C C É S  A  L A  F U N C I Ó
P Ú B L I C A

DEST INAT  A . . .

Cobrir les places vacants

estructurals ocupades per personal

interí, anteriorment a l'1 de gener

de 2016.

C O N C U R S  -
O P O S I C I Ó

DEST INAT  A . . .

Cobrir la resta de vacants estructurals

lliures, ja siguin ocupades per personal

interí o a resultes de necessitats de

reposició (jubilacions, excedències...)

ALTRES MÈRITS:

 Es puntuaran amb un màxim de
5 punts. 

Haver superat unes oposicions
de la mateixa especialitat a partir

del 2012 dona 2'5 punts.

FORMACIÓ ACADÈMICA:
Es puntuarà amb un màxim de 

 3 punts.

No caldrà passar la fase de
funcionari/a en pràctiques.

ALTRES MÈRITS:

 La formació permanent es
valorarà amb un màxim de          

 2 punts.

CONCURS EXPERIÈNCIA PRÈVIA:
Es puntuarà amb un màxim 

de 7 punts.
D'igual manera que el concurs de

mèrits.
 
 

OPOSICIÓ (60% PUNTUACIÓ)
Proves no eliminatòries però cal
treure com a mínim un 5 per

poder passar a la fase de
CONCURS (40% PUNTUACIÓ) 

Barem màxim 10 punts.

CONCURS ALTRES MÈRITS:
Es puntuarà amb un máxim           

 d'1 punt. 
S'inclou 0'75 punts per oposició

aprovada des de 2012.
La formació permanent es puntuarà

amb un màxim d'1 punt.
 

CONCURS FORMACIÓ
ACADÈMICA:

Es puntuarà amb un màxim 
de 2 punts.

 
 

      ESBORRANY      
  DEL'APLICACIÓ DEL NOU                            
REAL DECRET ACCÉS A    
 LA FUNCIÓ PÚBLICA.       

 "LLEI ICETA"

Amb el nou RD Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents

per a la reducció de la temporalitat en el servei públic es regula

l'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents.

Les places hauran de publicar-se abans de l'1 de juny de 2022. Les

convocatòries abans del 31 de desembre de 2022 i la finalització

dels procés abans del 31 de desembre de 2024.

ESTABILITZACIÓ per Concurs de mèritsESTABILITZACIÓ per Concurs de mèrits

REPOSICIÓ per Concurs - oposicióREPOSICIÓ per Concurs - oposició

Es creen dos tipus d'accés:Es creen dos tipus d'accés:  

EXPERIÈNCIA PRÈVIA:
Es puntuarà amb un màxim     

 de 7 punts.
Cada any d'experiència diferent
especialitat, igual cos centres

públics: 0.350 punts.
Cada any d'experiència diferent
especialitat, altre cos centres

públics: 0.125 punts.
Cada any d'experiència

especialitat igual nivell/etapa que
el cos: 0.100 punts.

OPOSICIÓ:
PART A: Desenvolupar un tema.
PART B1; Defensa d'una unitat

didàctica.
PART B2: Prova pràctica. Només
per a especialitats concretes.

  Aquest RD NO ESTABILITZA a les persones afectades pelAquest RD NO ESTABILITZA a les persones afectades pel

"frau de llei" que el TJUE va sentenciar, sino les places."frau de llei" que el TJUE va sentenciar, sino les places.  

Aquest RD no contempla les propostes del nostre sindicat queAquest RD no contempla les propostes del nostre sindicat que

sí garantien aquesta estabilitat.sí garantien aquesta estabilitat.  

Aquest RD limita el mèrit d'antiguitat a 10 anys, fet queAquest RD limita el mèrit d'antiguitat a 10 anys, fet que

perjudica el personal interí més antic i de més edat.perjudica el personal interí més antic i de més edat.

Aquest RD permet presentar-se a la TOTALITAT de les CCAAAquest RD permet presentar-se a la TOTALITAT de les CCAA

sense haver-hi treballat, amb la qual cosa torna a deixar ambsense haver-hi treballat, amb la qual cosa torna a deixar amb

incertesa el personal interí que aspira a obtenir una plaçaincertesa el personal interí que aspira a obtenir una plaça

vacant.vacant.

COMUNICAT FEDERACIÓ D'ENSENYAMENT DE LA USOCCOMUNICAT FEDERACIÓ D'ENSENYAMENT DE LA USOC

FEUSOC EXIGEIX MILLORES SUBSTANCIALSFEUSOC EXIGEIX MILLORES SUBSTANCIALS    A L'ESBORRANYA L'ESBORRANY  


