ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE L'EMPLEAT PÚBLIC DE
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

L'article 31 de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2017, publicada en el DOGC el 30 de març de 2017, preveu que en l'exercici 2017, les ofertes
d'ocupació pública i els instruments de gestió similars s'han d'aprovar en funció de les disponibilitats
pressupostàries i de conformitat amb les previsions de caràcter bàsic que s'estableixin. La taxa de
reposició es pot acumular entre els àmbits i els sectors que es determinin.
El 29 de març de 2017 a la Mesa General de Negociació de tes Administracions Públiques es va
signar un Acord per a ta millora de l'ocupació pública que possibilita incrementar la taxa general de
reposició amb les places ocupades temporalment, de manera que es possibilita la convocatòria de
processos d'estabilització d'un percentatge de places de determinats sectors que han estat
ocupades temporalment de manera ininterrompuda durant els tres darrers anys i processos de
consolidació de l'ocupació d'acord amb el que disposa la Disposició Transitòria quarta de t'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic.
D'acord amb t'anterior, i atès que és voluntat de les parts donar estabilitat a les plantilles reduint
t'índex de temporalitat, s'adopta el següent

ACORD

1.- Impulsar l'aplicació de les següents mesures:
1.1 . Aprovar una oferta d'ocupació pública parcial anual tenint en compte et màxim de ta taxa de
reposició que es determini.
1.2. No computaran dins del límit màxim de la taxa de reposició d'efectius les places que es
convoquin per a la cobertura mitjançant processos de promoció interna i les corresponents al
personat declarat indefinit no fix mitjançant sentència judicial.
1.3. Adoptar les mesures necessàries de reducció ~e temporalitat i d'estabilització d'ocupació,
de conformitat amb els següents paràmetres:

Disposar d'una taxa addicional per a t'estabilització d'ocupació temporal que inclourà fins
al 90% dels llocs de treball dels àmbits que es determinin que, estant dotats
pressupostàriament, hagin estat ocupats de forma temporal i ininterrompuda, al menys,
en els tres anys anteriors a 31.12.2016. Aquestes ofertes s'hauran d'aprovar i publicar
en el DOGC en un termini de 3 anys.
La taxa de cobertura temporal en cada àmbit haurà de situar-se al final del perfode per
sota deiS%.

Efectuar els processos de consolidació de llocs de treball que compleixin els requisits de
la disposició transitòria quarta del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
2.- Aquest Acord es desenvoluparà en els àmbits sectorials de negociació corresponents, un cop
aquesta Mesa hagi negociat els criteris generals, en el marc del grup de treball constituït.
3.- Crear una comissió de seguiment d'aquest Acord de conformitat amb el que disposa l'article 38
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, per fer el seguiment d'aquestes mesures. Aquesta comissió
estarà formada pels signants d'aquest Acord i es constituirà la primera quinzena del mes de juliol de
2017.
Barcelona, 16 de juny de 2017
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