
Preguntes 
freqüents

• Quina és la finalitat del concurs d'estabilització?

• Qui es podrà presentar al concurs d’estabilització?

• Com s’obtindrà la plaça definitiva?

• Per què es fa una adscripció provisional de les places?

• Per què s’ha acordat fer el concurs d’estabilització d’aquesta manera?

• Com seran els barems del Concurs d’estabilització?

• Hi haurà punts per haver ocupat la plaça?

• Com seran els barems de la fase d’adjudicació de places?

• El personal fix treballa en les mateixes condicions que el no fix i el temporal?

• Com han obtingut la plaça fixa els fixos?

• Algú amb menys antiguitat que jo podria passar per davant meu?

• Quines places surten al concurs d’adjudicació de places?

• Em puc presentar al concurs d’estabilització si la plaça que estic ocupant no surt?

• Soc temporal i la plaça que ocupo no surt a concurs...

• Què passa si no em presento a aquest concurs?

• Els fixos em poden deixar sense plaça?

• Si tothom es pot presentar al procés d’adjudicació de places, hi haurà menys 
places a repartir?

• Si s’hagués acordat l'opció A em podria quedar a la plaça que ocupo?

• Quina opció m’asseguraria l'adjudicació automàtica de la plaça que ocupo?



Quina és la 
finalitat del 
concurs 
d'estabilització?

La finalitat del concurs d'es 
tabilització és reduir la 
temporalitat per tal que el 
personal indefinit no fix i 
temporal opti a la fixesa, i 
així serà.



Qui es podrà 
presentar al 
concurs 
d’estabilització?

Al concurs d’estabilització, 
per aconseguir la fixesa, s’hi 
podran presentar els 
indefinits no fixos, els 
temporals (en actiu o no) i 
personal extern al CPNL.



Com s’obtindrà la 
plaça definitiva?

La destinació amb plaça 
definitiva s'obtindrà en un 
segon concurs en què 
qualsevol treballador del 
CPNL amb contracte fix* 
que no tingui la destinació 
definitiva que desitja hi 
podrà participar .

*Antic o nou (que hagi 
aconseguit la fixesa en 
aquest concurs).



Per què es fa una 
adscripció 
provisional de les 
places?

Perquè la plaça definitiva l'ha 
d'obtenir tothom en igualtat 
d'oportunitats, tal com marquen les 
lleis. Totes les places del CPNL són 
públiques i no pertanyen a ningú fins 
que s'adjudiquen al final del procés. 
El concurs d’estabilització es porta a 
terme arran d’una sentència europea 
que obliga a acabar amb la 
temporalitat, però les places no es 
poden adjudicar directament sense 
passar per cap concurs. La sentència 
parla d’estabilització (fixesa), però no 
d’adjudicació de places. A mes a més 
el nostre conveni (art. 24 ), pel que fa 
a provisió de vacants, també ho 
regula.



Per què s’ha 
acordat fer el 
concurs 
d’estabilització 
d’aquesta manera?

Perquè és la manera com ho ha 
desenvolupat la Generalitat en 
el seus decrets i la que dona e 
resposta a la demanda 
d’Europa. Té garanties 
jurídiques i, per tant, no és 
impugnable. El fet que no s 
pugui impugnar garanteix que el 
procés es porti a terme amb la 
màxima celeritat i que no quedi 
aturat per traves legals.



Com seran els 
barems del 
Concurs 
d’estabilització?

Els barems del concurs 
d’estabilització acordats amb 
tots els sindicats i empresa es 
publicaran aviat i es basaran 
majoritàriament en l'antiguitat 
al CPNL i també es valorarà la 
formació i l'ACTIC.



Hi haurà punts per 
haver ocupat la 
plaça?

En el concurs d’estabilització no 
hi haurà punts per haver ocupat 
la plaça, no té sentit perquè no 
es guanya cap plaça en concret, 
es guanya la fixesa.



Com seran els 
barems de la fase 
d’adjudicació de 
places?

Els barems d’aquest segon 
concurs encara no estan 
concretats i caldrà una nova 
negociació per determinar-
los.



El personal fix 
treballa en les 
mateixes 
condicions que el 
no fix i el 
temporal?

Sí, els fixos també fan 
desplaçaments i tenen 
horaris de vespre, de la 
mateixa manera que hi ha 
indefinits no fixos o 
temporals que no fan 
desplaçaments i que tenen 
horaris de matins o 
combinats.



Com han obtingut 
la plaça fixa els 
fixos?

Els fixos abans de ser-ho també van 
passar per múltiples contractes, centres i 
equips, fins que es convocava un concurs 
i s'hi podien presentar. Durant els 
primers anys del CPNL, el personal va 
entrar per concurs d’oposició. 
Posteriorment l’accés ha estat per 
concurs de mèrits. Si en aquest concurs 
de mèrits hi havia diverses persones que 
optaven a una mateixa plaça, la guanyava 
la persona que tenia més punts. No 
sempre s’aconseguia la plaça desitjada.

En cap cas s’ha adjudicat mai una plaça 
fixa només amb la firma d’un contracte.



Algú amb menys 
antiguitat que jo 
podria passar per 
davant meu?

Els barems estan pensats 
perquè es guanyi la fixesa 
segons l'antiguitat, 
principalment, perquè tindrà un 
valor molt alt. Pel que fa als 
barems del concurs 
d’adjudicació de places (segon 
concurs), encara no estan 
elaborats i s'hauran de 
negociar.



Quines places 
surten al concurs 
d’adjudicació de 
places?

Hi surten totes les places 
vacants: les places 
d’estabilització, les jubilacions, 
les baixes voluntàries, etc. No 
poden sortir les places de 
substitució (mobilitat temporal, 
malaltia, baixes per maternitat, 
permisos sense sou...) perquè 
no són places vacants.



Em puc presentar 
al concurs 
d’estabilització si la 
plaça que estic 
ocupant no surt?

Sí, i tant! Podràs obtenir la 
fixesa en el concurs 
d’estabilització, i així tindràs el 
dret d’optar a les places que 
s'ofereixin en la fase 
d’adjudicació definitiva.



Soc temporal i la 
plaça que ocupo 
no surt a concurs...

Això pot passar perquè la plaça que 
ocupes ara és una plaça de 
substitució. Aquest lloc que ocupes 
no sortirà com a plaça a consolidar, 
perquè no és una plaça vacant. De 
totes maneres, et podràs presentar (i 
així t’ho aconsellem) al concurs 
d’estabilització per aconseguir la 
fixesa i posteriorment accedir a una 
de les altres places que s’oferiran en 
la fase d’adjudicació de places. Ara 
bé, no podràs optar a una plaça que 
ja té titular, encara que actualment 
no l'estigui ocupant, perquè aquesta 
plaça no s’oferirà.



Què passa si no em 
presento a aquest 
concurs?

Si no et presentes a aquest 
concurs no podràs obtenir la 
fixesa. A partir d’aquest concurs 
extraordinari d’estabilització, 
qualsevol altre procés futur es 
portarà a terme amb un concurs 
d’oposició.



Els fixos em poden 
deixar sense plaça?

No. La fixesa s’obtindrà a partir del 
concurs d’estabilització, en què no es 
presenten els fixos. Obtenir la fixesa 
dependrà dels mèrits que tingui 
cadascú.

En el procés d'obtenció de la plaça 
definitiva, tothom tindrà les mateixes 
opcions. Els fixos no poden prendre 
cap plaça a ningú perquè, en tot cas, 
deixen lliure la plaça que ocupen, que 
entrarà en joc al concurs. Les places 
en joc no disminueixen.



Si tothom es pot 
presentar al procés 
d’adjudicació de 
places, hi haurà 
menys places a 
repartir?

No. En el concurs d’adjudicació de 
plaça, hi haurà TOTES les places 
disponibles d'estabilització, més les 
places de jubilació i excedències, a 
més de la plaça que pugui deixar 
vacant un fix que es traslladi. El 
nombre de places NO es reduirà.



Si s’hagués acordat 
l'opció A em podria 
quedar a la plaça 
que ocupo?

No necessàriament. No tots els 
indefinits no fixos i temporals ocupen 
una plaça que pugui sortir a concurs, 
si no és una plaça vacant.

Hi ha places que no poden sortir al 
concurs d’estabilització perquè no 
són places vacants (substitucions, 
mobilitats...). La persona que ocupa 
una d’aquestes places temporalment 
pot obtenir la fixesa, però no la plaça 
que ocupa. Si la plaça no surt a 
concurs, caldrà optar a una altra 
plaça.



Quina opció 
m’asseguraria 
l'adjudicació 
automàtica de la 
plaça que ocupo?

Cap de les opcions. A 
l’Administració Pública ha de 
prevaldre la Llei d’igualtat 
d’oportunitats. Podràs optar a la 
plaça que ocupes, si surt a 
concurs, i la podràs guanyar 
segons els teus mèrits.


