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A
DURADA DEL PAS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE CATALUNYA 

1. Objecte  

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

20/2021, aquest acord en el seu apartat A, estableix els mèrits aplicables i la seva 
valoració en la via excepcional d'accés per concurs de mèrits per a l'estabilització de 
l'ocupació temporal de llarga durada, i per a convocatòries que, acollint-se a aquestes 
disposicions de forma excepcional, es realitzin pel sistema extraordinari d'accés de 
concurs de mèrits a les Universitats Públiques catalanes. Aquest acord 
aquestes convocatòries de caràcter excepcional i per una sola vegada. 

Alhora, aquest acord 
en el seu apartat B, estableix els criteris aplicables per a aquelles convocatòries que 
acollint-se a aquestes disposicions es realitzin pel sistema de concurs-oposició a les 
Universitats Públiques catalanes. 

2. 
CONCURS DE MÈRITS 

2.1. Tipus de mèrits valorables i distribució 

El 100% de la puntuació total (100 punts) en aquest sistema d'accés de concurs de 
mèrits, es distribuirà d'acord amb els tipus de mèrits valorables que s'assenyalen a 
continuació. Per un total de 100 punts :  

a) Serveis prestats (Puntuació màxima 80 punts):  

temporal, prestant les funcions pròpies del lloc que és objecte de la convocatòria. 

Els serveis prestats comptaran per mes complet a raó de: 

 0,48 punts a la universitat convocant  
 0,24 punts en altres universitats públiques catalanes  
 0,12 punts els realitzats en altres administracions públiques  

Les Universitats preveuran mecanismes que salvin els possibles perjudicis d'un 
canvi de plaça en els processos selectius regulats en el present Acord per a les 
persones treballadores que hagin estat afectades per un trasllat forçós en aplicació 
de la normativa vigent, sempre que no s'hagi fonamentat per causes disciplinàries. 

b) Superació sense plaça de processos selectius  (puntuació màxima 
10 punts): 

Haver superat un haver obtingut plaça de les darreres 
convocatòri  a la mateixa Universitat - 
ha hagut cap en aquest període -, al mateix grup, subgrup i escala (en el cas de 
personal funcionari) o a la mateixa categoria professional (en el cas de personal 
laboral). També es val
convocatòria indicada fins un màxim de 5 punts.   
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c) Formació i coneixement de llengües (Puntuació màxima 10 punts) 

La puntuació màxima es podrà assolir amb qualsevol de les combinacions de punts 
entre els tres apartats següents: 

 Fins a 3 punts per coneixement de llengua catalana: 

o Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l'exigit 
com a requisit de participació per la convocatòria 2 punts 

o Certificat de llengua catalana especialitzat (administratiu, jurídic, traductor o 
altre)  com a màxim 2  

 Fins a 3 punts per coneixements en llengües estrangeres 
a requisit de la plaça:  

o Anglès B2 2 punts, C1 o superior 3 punts 
o Altres llengües (alemany, francès i italià) B2 1 punt, C1 o superior 2 punts  

certificats inclosos a les taules 
oficials per al reconeixement de certificats i títols acreditats de la competència 
en llengües estrangeres aprovades per la Junta del Consell interuniversitari de 
Catalunya. 

 Fins a 4 punts per una titulació acadèmica oficial superior a la mínima exigida a 
la convocatòria.  

Les convocatòries de les places especificaran la titulació exigida i la valoració de 
les titulacions de nivell superior, relacionades amb les funcions desenvolupades 
per plaça, que es valoraran. 

2.2. Puntuació mínima 

Per superar el procés selectiu serà necessari obtenir un mínim de 30 punts. 

2.3. Criteri de desempat 

En cas que la puntuació total dels mèrits, aplicant els barems indicats,  sigui la mateixa, 
l'empat es resoldrà, finalment, en favor de qui tingui el major temps de serveis prestats 
en llocs de treball del mateix cos i escala funcionarial o de la mateixa categoria 
professional laboral objecte de convocatòria, computant, a l'efecte, tots els dies de 
prestació de serveis. 

 

3. Apartat B: VALORACIÓ DE MÈRITS EN LA VIA MITJANÇANT EL SISTEMA 
DE CONCURS-OPOSICIÓ. 

Pel que fa al Concurs Oposició, vist el que estableix l i atès  
que la ponderació del concurs-oposició (40% - 60%) é

realitzats a les Universitats Públiques catalanes en 
el marc de les Lleis Generals de pressupostos 2017 i 2018, que en el cas de personal 
laboral fou de 21 de novembre de 2019, 
es mantindran i aplicaran els mateixos criteris a cada Universitat per aquest nou procés 

, entenent que la fase d'oposició serà eliminatòria i per a 
superar-la caldrà obtenir el 50% de la puntuació total. El resultat dels exercicis que 
integrin les diferents proves no seran eliminatoris. 

En la valoració de la fase de concurs, els serveis prestats tindran com a mínim una 
valor equivalent al 80% del total de la fase, i els serveis prestats a la universitat 
convocant comptaran el doble als realitzats en altres universitats públiques catalanes i 
el quàdruple als realitzats en altres administracions públiques. 
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Signants en representació de les Universitats Signants en representació de la part social

Submesa de PAS funcionari de de les Universitats Públiques de Catalunya 
Barcelona 5 d de 2022

Universitat Signatura Organització Signatura

UB 1 CCOO

UAB 2 CCOO

UPC 3 CCOO

UPF 4 CCOO

URV 5 CCOO

UdG 6 CCOO

UdL 7 CCOO

8 UGT

9 UGT

10 UGT

11 UGT

12 UGT

13 I-CSC

14 I-CSC

Signat digitalment per:

Jaume Tintoré Balasch
Gerent

Josep M. Gómez Pallarès
Gerent

MARIN MADRAZO

GLORIA MATALIGLORIA




