
Acord de la Comissió de Seguiment per a la interpretació i l’anàlisi del 
contingut de l’Acord de la Mesa General del Sector Públic Instrumental 
Autonòmic relatiu als criteris que han de regir els processos d'estabilització 
que regula la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la 
reducció de la temporalitat en l'ocupació pública 

L’Acord de la Mesa General del Sector Públic Instrumental Autonòmic relatiu als 
als criteris que han de regir en els processos d’estabilització que regula la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública, aprovat el dia 7 de juny amb el vot  favorable 
de les organitzacions sindicals CCOO i UGT preveia la constitució d’una Comissió 
de Seguiment per a la interpretació i l’anàlisi del contingut d’aquest Acord que 
estarà composta per un nombre d’integrants de cadascuna de les organitzacions 
sindicals signants proporcional a la representativitat, amb un nombre màxim de 
quinze representants i un nombre igual de representants per part de 
l’Administració.

Aquest Acord que s’adopta en el sí de la Mesa General del Sector Públic 
Instrumental, creada pel Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, com a òrgan de 
desenvolupament de les condicions de treball comunes que puguin afectar el 
personal del conjunt dels ens del sector públic instrumental de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears.

Havent sorgit alguns dubtes interpretatius respecte alguns punt de l’Acord, 
aquesta Comissió de Seguiment, a la sessió de dia 24 de gener de 2023 ha acordat
el següent:

L’apartat relatiu als mèrits professionals de punt A) Barem de mèrits dels 
processos de concurs oposició, s’ha d’interpretar igual que l’apartat relatiu als 
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mèrits professionals del punt B) Barem de mèrits dels processos de concurs, quan
diu:

“- Per cada mes treballat a una altre ens del sector públic autonòmic en una categoria 
professional equivalents amb anàlogues funcions i requisits a la qual s'opta: 0,07111 
punts per mes de serveis prestats..”

S’ha d’interpretar en el sentit que és sector públic instrumental autonòmic. 

C/ del Gremi de Corredors, 10 baixos
Polígon de Son Rossinyol
07009 Palma 
Tel. 971 17 77 00
dgpublic.caib.es 2


