
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/2877/2018, de 26 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de
l’Acord parcial del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya sobre la
modificació de l’article 22, referent a l’oferta d’ocupació pública, nou accés i contractació (codi de conveni
núm. 79000692011994).

Vist el text de l'Acord de la Comissió negociadora del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la
Generalitat de Catalunya sobre la modificació de l'article 22, referent a l'oferta d'ocupació pública, nou accés i
contractació, per a la seva aplicació als processos de consolidació i estabilització, subscrit en data 27 de
setembre de 2018, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1) del Reial decret
713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret
289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l'article 6 de
la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

--1 Disposar la inscripció de l'Acord esmentat al Registre de convenis i acords col·lectius de treball de la
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió negociadora.

 

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels
tràmits pertinents.

 

Barcelona, 26 de novembre de 2018

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

 

 

Transcripció literal del text signat per les parts

 

Acord sobre modificació de l'article 22 del Conveni únic referent a oferta d'ocupació pública, nou accés i
contractació, d'aplicació als processos de consolidació i estabilització

 

Article 22.1

Ofertes d'ocupació pública. Nou accés. Contractació

S'addiciona un nou paràgraf:

Les places dels processos de consolidació i/o estabilització incloses a l'oferta pública d'ocupació hauran de ser
convocades en un concurs de canvi de destinació que podrà ser previ o posterior a l'aprovació de l'oferta
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pública d'ocupació. En tot cas, els concursos de canvi de destinació hauran de ser resolts abans de la
convocatòria d'accés.

L'oferta pública d'ocupació corresponent a aquest procés contemplarà la possible adequació dels llocs en
l'accés, en funció dels resultats dels concursos de canvi de destinació.

 

Article 22.3

Contingut de les convocatòries

S'addiciona com a últim paràgraf:

La competència per a les convocatòries de nou accés dels llocs de categories professionals transversals incloses
als processos de consolidació i/o estabilització serà, amb caràcter excepcional, de la Direcció General de la
Funció Pública.

 

Article 22.4

Mèrits en els procediments de selecció

Segona fase. Concurs: s'addiciona com a últim paràgraf:

En la fase de concurs dels processos de consolidació i/o estabilització es valorarà exclusivament l'experiència
professional derivada de serveis prestats en llocs d'igual o similar categoria professional i els certificats
d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació en funció del lloc a proveir
(ACTIC).

 

Article 22.5

Òrgans de selecció

S'addiciona com a últim paràgraf:

Amb caràcter excepcional, el/la director/ora de Funció Pública és l'òrgan competent per convocar a nou accés
els llocs de categories professionals transversals inclosos als processos de consolidació i/o estabilització.

 

(18.337.103)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7767 - 13.12.20182/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-18337103-2018




