
PROPOSTA D'ACORD DE LA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA 
PER AL DESENVOLUPAMENT D'UN PLA D'ESTABILITAT EN L'OCUPACIÓ PÚBLICA

2017-2019

Reunides en València,  a xx de desembre de dos mil  dèsset,  en l'àmbit  de la  Mesa Sectorial  de Funció
Pública, les representacions de l'Administració de la Generalitat i de les organitzacions sindicals, a l'empara
del  que establix  l'article 33 i  concordants del  Reial  Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel  qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TRLEBEP) i en l'article 154 de la Llei
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, 

Les parts representades en el present Acord són plenament conscients de que el personal de l'Administració
de la Generalitat ha contribuït de manera significativament i directament, a la recuperació econòmica i al
compliment  dels  compromisos  adquirits  pel  Consell  en  relació  amb  la  consolidació  de  les  despeses
públiques, suportant una part important de l'esforç d'austeritat duta a terme en l'últim període.

Els servicis públics van experimentar durant el període de crisi un augment important de la temporalitat en
l'ocupació, no obstant això es considera que una alta taxa d'ocupació temporal no és convenient per als
professionals ni per al funcionament dels servicis públics que es presten a la ciutadania. 

Una vegada començat el primer pas amb l'Acord per a la millora de l'ocupació pública firmat el 29 de març
2017 entre el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i els sindicats CCOO, UGT i CSIF pareix adequat adoptar,
en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Funció Pública, amb el major grau de consens possible, les polítiques de
personal que ens permeten reduir la taxa actual de temporalitat en l'ocupació per a aconseguir la plena
estabilitat en el nostre personal durant l'Ofertes d'Ocupació Pública dels anys 2017, 2018 i 2019.

Com a conseqüència de l'anterior, fent ús de l'habilitació potestativa que la Llei 3/2017, de 27 de juny, dels
Pressupostos Generals de l'Estat per a 2017 atorga a les comunitats autònomes i fruit de les negociacions
dutes a terme entre l'Administració i  les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial  de
Funció Pública, i prèvia l'emissió de l'informe favorable de la Direcció General de Pressupostos, les parts

ACORDEN

Primer. Àmbit de l'Acord

1. Àmbit personal
L'Acord serà aplicable al  personal funcionari  que presta servicis en l'Administració de la  Generalitat  les
condicions de treball del qual s'acorden amb els seus representants en la Mesa Sectorial de Funció Pública i
la  seua  gestió  està  assignada  a  l'actual  Conselleria  de  Justícia,  Administració  Pública,  Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques.

2. Àmbit funcional
El present Acord es referix a les matèries que s'especifiquen i que han sigut objecte de negociació d'acord
amb els articles 37 i 38 del TRLEBEP i l'article 154 de la LOGFPV.



3. Àmbit territorial
L'àmbit territorial, està referit a tots i cada un dels centres i unitats de l'Administració de la Generalitat en
què presta servicis el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'este Acord.

Segon. Objecte de l'acord.

Este acord té com a objectiu desenvolupar una iniciativa plurianual planificada (2017-2019) destinada a
augmentar l'estabilitat en l'ocupació pública de l'àmbit de Funció Pública de la Generalitat, a fi de reduiral
màxim la taxa de temporalitat, acostant-se al 8%.

Tercer. Ofertes d'Ocupació Públic 2017-2019

Les parts firmants coincidixen en la necessitat d'adoptar decisions amb respecte de la taxa de reposició per
a enfortir els efectius en el conjunt dels sectors que la integren, amb ple respecte dels límits i regles de
gasto establits.
Es realitzaran un total de tres OOPs que inclouran les places corresponents a la taxa ordinària,  la  taxa
d'estabilitat,  la  de consolidació  i  llocs coberts per  personal  laboral  indefinit  no fix  de  plantilla  declarat
judicialment.

Quart. Pla d'estabilitat

A estos efectes, l'Administraciónde la Generalitat s'acollirà a les previsions establides en la Llei 3/2017, de
27 de juny, de Pressupostos Generals de l�'Estat per a l'any 2017.
Les taxes de reposició que s'aplicaran a estos processos seran les previstes en l'article 19 de la Llei 3/2017,
do 27 de juny, de Pressupostos Generals de l�'Estat per a l'any 2017, totalitzant una xifra superior a les 5.000
places, xifra provisional i orientativa.
Es consideraran sectors prioritaris els arreplegats en l'Acord per a la Millora de l'Ocupació Pública, firmat el
dia 29 de març de 2017 així com aquells que es vagen incloent en la Legislació bàsica estatal.

Cinqué. Mesures en favor de la reducció d'ocupació temporal

1.  En desenvolupament del  pla d'estabilitat  que és objecte d'este acord, les ofertes d'ocupació podran
comprendre en cada un dels  sectors i  àmbits les places que estiguen ocupades per personal  amb una
vinculació temporal que reunisca els requisits a què fa referència l'article 19.6 de la Llei 3/2017, de 27 de
juny, de Pressupostos Generals  de l�'Estat  per  a l'any 2017, de manera que es puga reduir  al  llarg dels
pròxims tres anys un màxim d'un 90% les places ocupades de forma temporal i la xifra del personal amb una
vinculació temporal existent en data 31 de desembre de 2016.
1.1. Tot això, amb la finalitat de reduir la temporalitat, reforçar l'estabilitat de les plantilles, sense que al
finalitzar  el  període  es  produïsca  novament  un  increment  de  les  taxes  de  temporalitat,  que  han  de
mantindre's en l'entorn del 8% i sempre dins dels límits i regles del gasto establits.

2.  L'articulació  d'estos  processos  selectius  garantirà  en  tot  cas  el  compliment  dels  principis  de  lliure
concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
2.1.  Podrà  ser  objecte  de  valoració,  entre  altres  mèrits,  si  és  el  cas,  el  temps  de  servicis  prestats  a
l'administració únicament en la fase de concurs.
2.2. Les Ofertes d'Ocupació Públic,  prèviament negociades en la mesa sectorial,  seran desenrotllades a
través dels oportuns sistemes de concurs-oposició. 
2.3. La puntuació de la fase d'oposició serà del 60% i la del concurs del 40% del valor de la nota final.
2.4. Prèviament al desenvolupament del corresponent procés selectiu es garantirà l'oferta de les respectives
places per mitjà de la convocatòria de processos de provisió de mobilitat voluntària.
2.5. De la resolució d'estos processos no podrà derivar-se, en cap cas, increment de gasto ni d'efectius,
havent  d'oferir-se  en  estos  processos,  necessàriament,  places  de  naturalesa  estructural  que  es  troben
exercides per personal interí.



Sext. Comissió de seguiment.

Es constituïx una comissió de seguiment amb les funcions d'interpretació i control del present acord que
estarà  composta per un membre per  cada una de les  organitzacions sindicals  firmants,  o  adherides al
mateix, i un nombre igual de membres per part de l'administració. 
Presidirà la persona titular de la Direcció General de la Funció Pública o persona en què este delegue i la
secretaria correspondrà al servici de Relacions Sindicals de l'esmentada direcció general, que actuarà amb
veu però sense vot.
Seran de coneixement d'esta comissió les certificacions establides en l'article 19.5 de la Llei 3/2017, de 27
de juny de Pressupostos Generals de l�Estat per a o any 2017.

Sèptim. Ampliació de l'acord

En el cas que després de la firma del present acord s'adoptaren mesures normatives que habilitaren la
possibilitat d'ampliar el seu àmbit les parts les adoptaran modificant el present acord.

Octau. Vigència de l'acord.

El present acord serà eficaç des de la seua firma i resultarà d'aplicació a les ofertes d'ocupació públic del
període  2017-2019,  prolongant-se  els  seus  efectes  durant  el  termini  suficient  per  a  l'execució  de  les
mesures en ell propostes.

Nové. Publicació.

El present Acord, una vegada ratificat, es remetrà al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a la seua
publicació.

València, xx de desembre de 2017

Per la Generalitat,
El secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
President de la Mesa Sectorial de Funció Pública

Ferran Puchades Vila 

Per les organitzacions sindicals,

Per UGT–PV  Per CSI·F

Per Intersindical Valenciana Per CCOO–PV


