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COMENTARIS SOBRE ELS MÈRITS DE LES FASES DE CONCURS 

CONVOCATÒRIES PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ PER COBRIR LES PLACES DE PERSONAL 
FUNCIONARI DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL I ESPECIAL DE LA CAIB 

A. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

 Valoració 

Puntuació per cada mes de serveis prestats i reconeguts. i 

Supòsits 
Concurs 
Oposició 

(màx. 32 punts) 

Concurs de 
Mèrits 

(màx. 45 punts) 
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Funcionari en mateix cos o escala ii de la CAIB al qual s’opta; 

Laboral en la mateixa categoria laboral de la CAIB al qual s’opta 
0,17777 0,25 

Personal laboral CAIB exercint les funcions pròpies del cos, l’escala o l’especialitat a 
què s’opta; 

Personal funcionari CAIB exercint les funcions de la categoria professional i 
especialitat a la qual s’opta 

0,17777 0,25 

Funcionari en altre cos, escala o especialitat CAIB diferent d’aquells a què s’opta; 

Laboral en una altra categoria professional CAIB a la qual s’opta 
0,07111 0,1 

Funcionari en mateix cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o 
categoria amb funcions anàlogues d’Administració general i del mateix grup, 
subgrup o agrupació professional en una altra administració; 

Laboral en una categoria professional equivalent o amb anàlogues funcions a la qual 
s’opta en una altra administració 

0,07111 0,1 
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Funcionari en mateix cos, escala o especialitat de la CAIB al qual s’opta; 

Laboral en la mateixa categoria laboral de la CAIB al qual s’opta 
0,17777 0,25 

Personal laboral CAIB exercint les funcions pròpies del cos, l’escala o l’especialitat a 
què s’opta; 

Personal funcionari CAIB exercint les funcions de la categoria professional i 
especialitat a la qual s’opta 

0,17777 0,25 

Funcionari en altre cos, escala o especialitat CAIB diferent d’aquells a què s’opta; 

Laboral en una altra categoria professional CAIB a la qual s’opta 
0,07111 0,1 

Funcionari en mateix cos, escala o especialitat; o en una subescala, classe o 
categoria amb funcions anàlogues d’Administració general i del mateix grup, 
subgrup o agrupació professional en una altra administració; 

Laboral en una categoria professional equivalent o amb anàlogues funcions a la qual 
s’opta en una altra administració 

0,07111 0,1 

Nota: La taula representa un resum de les diferents situacions, revisa la redacció a les convocatòries. 

 Acreditació 

a) Serveis prestats a l’Administració de la CAIB: si no hi ha oposició l’Administració expedirà 
d’ofici el certificat que acrediti els serveis que consten en el Servei de Registre de Personal, i 
ho incorporarà d’ofici a l’expedient. 
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 Si hi ha oposició o no es pot es podrà requerir a la persona interessada que els aporti. 

b) Serveis prestats en altres administracions públiques: s’ha d’aportar el certificat acreditatiu 
expedit per l’Administració en què s’hagin prestat aquests serveis. 

 Altres consideracions 

- Les FRACCIONS INFERIORS AL MES NO ES VALOREN. 

- S’han de computar situacions d’excedències, reduccions de jornada, permisos o altres 
beneficis relacionats amb la maternitat/paternitat i guarda legal o cura de familiars. 

- S’han de computar com a situacions assimilades a actiu l’excedència per cura de familiars; 
l’excedència per raó de violència de gènere, els serveis especials i l’excedència forçosa de 
personal laboral. 

- El temps de serveis prestats del personal que ocupi places afectades per un procés de traspàs 
de competències s’ha de considerar com a temps prestat a l’administració que ha rebut la 
competència transferida. 

- Els serveis prestats o el temps treballat que s’han d’haver prestat i han de coincidir amb 
les places que són objecte de la convocatòria en què se sol·licita la participació. iii iv 

- L’expressió “serveis prestats a l’Administració de la CAIB”, es refereix al personal funcionari al 
servei de l’Administració de CAIB emmarcats dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2007, de 
16 de març, de cossos i escales. 

L’Administració ha informat que no es valoren els serveis prestats pel personal docent, 
estatutari i sector públic (excepte organismes autònoms). 

Tampoc no es barema l’experiència al sector privat. v 

- L’Administració ha informat que no es valorarà l’experiència en places d’Administració 
general a places d’Administració especial, ni a la inversa. vi 

- S’ha habilitat una pestanya “Pla estabilització” al portal del personal de l’Intranet on es 
mostren el serveis prestats en l’administració per facilitar l’ús d’aquestes dades en 
l’autobaremació. 
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B. VALORACIÓ D’ALTRES MÈRITS 

1. Superació d’exercicis en convocatòries anteriors 

 Valoració 

Exercicis de convocatòries anteriors d’accés de la mateixa administració i en la mateixa plaça. 

Supòsits Concurs Oposició 
(màx. 3 punts) 

Concurs de Mèrits 
(màx. 20 punts) 

Primer exercici d’un o diversos processos selectius 
0,5 punts per cada exercici, amb 

un màxim d’1 punt. 
4 punts per cada exercici, amb un 

màxim de 8 punts. 

Més d’un exercici dins del mateix procés selectiu 1,5 punts 12 punts 

Més d’un exercici en diversos processos selectius 2 punts 15 punts 

Tots els exercicis del procés selectiu 3 punts 20 punts 

 Acreditació 

a) Si no hi ha oposició l’EBAP ha d’expedir d’ofici l’acreditació dels exercicis superats i la 
incorporarà a l’expedient. 

b) En cas contrari l’ha d’aportar la persona aspirant. 

 Altres consideracions 

- Únicament es valoren exercicis de convocatòries anteriors d’accés de la mateixa 
administració i en la mateixa plaça a què s’opta. 

- No estableix el màxim d’antiguitat de les convocatòries. 

- Només es valorarà una sola vegada la superació dels exàmens en un mateix procés selectiu. 

- S’ha habilitat una pestanya “Pla estabilització” al portal del personal de l’Intranet on es 
mostren els exercicis superats en proves d’accés a l’administració per facilitar l’ús d’aquestes 
dades en l’autobaremació. 

2. Formació acadèmica 

 Valoració 

Titulacions acadèmiques oficials diferents de les que s’acrediten com a requisit d’accés. 
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Supòsits 
Concurs 
Oposició 

(màx. 3 punts) 

Concurs de 
Mèrits 

(màx. 15 punts) 
Títol d’estudis oficials de doctor (MECES 4) 3 punts 15 punts 

Títol d’estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura 
(MECES 3) 

2,8 punts 13 punts 

Títol d’estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura 
tècnica (MECES 2) 

2,6 punts 11 punts 

Títol de tècnic superior de formació professional (MECES 1) 2,5 punts 9 punts 

Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional o equivalent acadèmic 2,4 punts 7 punts 

Títol d’ESO o equivalent acadèmic 2,2 punts 5 punts 

 Acreditació 

a) Si no hi ha oposició l’EBAP verificarà les dades relatives a les titulacions acadèmiques a través 
de la Plataforma d’Intermediació de Dades i el Registre de Personal. 

b) En cas contrari l’ha d’aportar la persona aspirant. 

 Altres consideracions 

- Únicament es valoren titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri 
d’Educació. 

- La titulació acadèmica ha de ser diferent de la que s’acredita com a requisit d’accés, i del 
mateix nivell o superior. vii 

- Les titulacions acadèmiques hauran d’estar relacionades amb les funcions del cos, l’escala o 
l’especialitat de la categoria a què s’opta (ciències econòmiques, administració i direcció 
d’empreses, relacions laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia, dret i especialitats 
jurídiques , informàtica i de sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del treball i 
relacions laborals). 

L’Administració ha especificat que les titulacions que no estiguin emmarcades en les àrees 
anteriors es baremen si estan relacionades amb les funcions del cos, escala o especialitat 
convocada, i que seran els Tribunals els encarregats de relacionar-les. viii 

- Només es valorarà una titulació, la de nivell més alt, la puntuació de la qual no s’acumularà 
a la d’altres titulacions. 

- No es valoraran els títols propis de les universitats que no siguin màsters oficials. ix 

- No es valoraran els primers cicles universitaris que no tenen nivell reconegut de MECES. x 

3. Coneixements de llengua catalana 

Certificats de nivell superior a l’exigit com a requisit d’accés. xi 
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 Valoració 

Supòsits xii Concurs Oposició 
(màx. 3 punts) 

Concurs de Mèrits 
(màx. 15 punts) 

Per al nivell B1 1,6 punts 6 punts 

Per al nivell B2 1,8 punts 8 punts 

Per al nivell C1 2 punts 10 punts 

Per al nivell C2 2,6 punts 12 punts 

Per al llenguatge administratiu 0,4 punts 3 punts 

 Acreditació 

a) Si no hi ha oposició, l’EBAP verificarà les dades relatives als certificats de coneixement de 
llengua catalana expedits per la Direcció General de Política Lingüística, els expedits per 
l’EBAP, i els certificats homologats que constin en la base de dades de la CAIB i els inscrits en 
el Registre de Personal. 

b) Si hi ha oposició o aquests no consten a la base de dades, la persona interessada ha 
d’aportar l’original o una còpia d’aquests certificats. 

 Altres consideracions 

- Només es valorarà el certificat de nivell més alt que s’acredita, a més del certificat de 
llenguatge administratiu, la puntuació del qual s’acumularà a la de l’altre certificat que 
s’acrediti. 

- Només es valoren els certificats de nivell superior a l’exigit com a requisit d’accés. 

- Es poden baremar els títols, diplomes i certificats que requereixin homologació, sempre que 
el mèrit s’hagi al·legat i els coneixements que s’homologuen s’hagin adquirit amb caràcter 
previ a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 

- S’entén acreditat el requisit o mèrit segons escaigui, si els aspirants consten en la llista 
provisional d’aprovats de les darreres proves de llengua catalana, i al·leguen que consten en 
aquesta llista, sempre que finalment s’elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la 
finalització del tràmit de presentació de sol·licituds. 

4. Cursos de formació 

 Valoració xiii 

Cursos rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència. 

Supòsits Concurs Oposició 
(màx. 3 punts) 

Concurs de Mèrits 
(màx. 12 punts) 

Els cursos amb certificat d’aprofitament o impartits 0,03 punts per hora 0,10 punts por hora 

Els cursos amb certificat d’assistència 0,02 punts per hora 0,06666 punts por hora 
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 Acreditació 

a) Si el curs consta en l’expedient personal: L’EBAP l’incorporarà d’ofici en l’expedient del 
concurs un extracte dels mèrits de formació. 

b) Si el curs no consta en el Registre de Personal: s’haurà d’aportar el certificat expedit per 
l’òrgan que hagi impartit la formació. 

 Altres consideracions 

- Aquest mèrit es farà servir com a criteri de desempat, “La major puntuació obtinguda en el 
mèrit de cursos de formació”, per tant és recomanable relacionar tota la formació disponible 
i acreditable, per assegurar assolir el màxim de puntuació. 

En tot cas l’Administració ha indicat que no es baremarà més formació enllà de la 
puntuació màxima del mèrit. xiv 

- Es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o en un 
mateix programa. 

- Els cursos d’ofimàtica únicament es valorarà el certificat de nivell superior o el que acrediti 
un nombre superior d’hores. 

- Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada 
crèdit ECTS. Si no s’indica el tipus de crèdit es valoraran a raó de 10 hores per crèdit. 

- La formació es valorarà sense analitzar la seva relació amb les funcions que es 
desenvolupen a l’Administració. xv 

- Formació que es valorarà com a mèrit 

- Es baremen tots els cursos rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència en 
el marc de l’Acord de Formació per a l’Ocupació o dels plans de formació contínua del 
personal de les administracions públiques. 

- Es baremen tots els cursos impartits o promoguts certificats amb aprofitament o 
assistència per qualsevol administració pública territorial. xvi 

- Dins el concepte d’administració pública territorial s’emmarquen els cursos impartits per 
ens del sector públic adscrits i dependents d’aquests administracions territorials. 

- Es baremen tots els cursos impartits o promoguts certificats amb aprofitament o 
assistència per qualsevol escola d’administració pública, o bé homologats per 
aquestes. 

- Es baremen tots els cursos impartits certificats amb aprofitament o assistència per les 
organitzacions sindicals en el marc dels antics Acords de Formació Contínua en les 
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Administracions Públiques (AFCAP) com en l’actual Acord de formació per a l’Ocupació de 
les Administracions públiques (AFEDAP). 

- Es valoren els cursos del SOIB, escoles tallers, tallers d’ocupació, i els cursos de 
formació continua per (des)ocupats (si són impartits o promoguts per qualsevol 
administració pública territorial). xvii 

- Únicament es valoren els cursos de formació en llengües estrangeres si assenyalen 
hores o crèdits i estan impartides per les entitats fixades a les bases. xviii 

- Formació que NO es valorarà com a mèrit 

- No es valoraran els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l’acció 
formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la 
superació d’assignatures, ni els derivats de processos selectius. 

- No es valorarà la formació impartida per universitats (ja sigui impartida o rebuda). xix 

- No es valorarà la formació impartida pels col·legis professionals. xx 

5. Triennis reconeguts 

 Valoració 

Triennis reconeguts com a personal funcionari o com a personal laboral. 

Supòsits 
Concurs 
Oposició 

(màx. 3 punts) 

Concurs de 
Mèrits 

(màx. 15 punts) 

Cada trienni reconegut com a personal funcionari o com a personal laboral 0,6 punts 5 punts 

 Acreditació 

a) Si no hi ha oposició, l’EBAP incorporarà d’ofici en l’expedient del concurs un extracte dels 
triennis reconeguts al personal de la CAIB. 

b) En el cas de triennis reconeguts per altres administracions públiques, s’ha d’aportar el 
certificat o document acreditatiu expedit per l’Administració corresponent. 

 Altres consideracions 

- No s’estableix cap límit a l’administració que reconeix el trienni, ni al grup o relació 
administrativa/laboral on s’ha reconegut. 
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i Segons la Llei 70/78 de 26 de desembre, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública 
amb anterioritat a l'accés a la funció pública mitjançant la forma de provisió corresponent (concurs, oposició, concurs-
oposició). A aquest efecte, els serveis esmentats es poden haver prestat en règim d'ocupació (eventual o interí) o en 
règim de contractació administrativa o laboral. 

Accés al tràmit telemàtic: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/7818 

Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. 
ii Correcció d’errades 07/10/22: En l'annex 3, en el punt 1.2 i) sobre els mèrits professionals s'ha advertit que no hi 
correspon «especialitat» en els cossos de l'administració general. La redacció final és “Per cada mes de serveis prestats i 
reconeguts a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos o 
escala a què s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats”. 
iii Acuerdo nº6 Comisión de seguimiento 02/09/22: debe interpretarse en el sentido de que los servicios prestados o el 
tiempo trabajado que deben valorarse deben haberse prestado y deben coincidir con las plazas que son objeto de la 
convocatoria en la cual se solicita la participación. 
iv Acuerdo nº5 Comisión de seguimiento 02/09/22: debe interpretarse en el sentido de que los servicios prestados o el 
tiempo trabajado que deben valorarse en estos puntos deben haberse prestado y deben coincidir con las plazas que son 
objeto de la convocatoria de la que se solicita la participación. 

Como ejemplo: en la convocatoria de plazas del cuerpo facultativo superior, escala de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones, especialidad informática en este punto sólo deben valorarse los servicios prestados en el cuerpo 
facultativo superior, escala de tecnologías de la información y telecomunicaciones, especialidad informática. En estos 
supuestos los servicios prestados en el cuerpo facultativo técnico, escala de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones, especialidad informática debe valorarse de acuerdo con el tercer párrafo del apartado ii) del punto a) 
del anexo 3 y el tercer párrafo del apartado ii) del punto a) del anexo 4. 
v Document preguntes freqüents procés estabilització: 

8.- En les convocatòries d’estabilització per a places de personal funcionari quan diu “serveis prestats a 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears”, es refereix al personal funcionari al servei de 
l’Administració de comunitat autònoma de les Illes Balears emmarcats dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2007, de 
16 de març, de cossos i escales. Per tant queden exclosos els serveis prestats pel personal docent, estatutari i sector 
públic ( excepte organismes autònoms). Tampoc es barema l’experiència al sector privat. 
9.- Es barema l’experiència com a personal laboral del sector públic en les convocatòries 
d’estabilització per a personal laboral i funcionari? NO. Quan el barem diu “Administració de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears” no es refereix al sector públic, excepte els organismes autònoms de la CAIB. 
vi Document preguntes freqüents procés estabilització: 10.- Quina experiència per a places personal funcionari entren 
dins el barem “ Per cada mes de serveis prestats i reconeguts a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, com a personal funcionari, en el mateix cos, escala o especialitat a què s’opta”. 
Es tracta de serveis prestat exactament en el mateix cos, escala o especialitat convocada. Per tant, si es presenta al cos 
superior no es barema serveis al cos facultatiu superior CAIB en aquest barem. Si convocam cos auxiliar CAIB, no es barema 
la categoria auxiliar Ibsalut en aquest apartat. 
vii Acuerdo nº9 Comisión de seguimiento 02/09/22: debe entenderse en el sentido de que la valoración de una titulación 
de un nivel superior se refiere a que debe valorarse cualquier titulación que sea superior a la que se exige como requisito de 
acceso, ya sea una titulación de un nivel inmediatamente superior como una titulación superior en dos o tres niveles. 
viii Document preguntes freqüents procés estabilització: 18.- Les titulacions acadèmiques han d’estar relacionades? Si, 
les bases contemplen una sèrie d’àrees de titulacions acadèmiques que s’entenen relacionades amb les funcions de tots els 
cossos, escales o especialitats: A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions de tots els cossos, escales o 
especialitats o categoria les titulacions de les branques de coneixement de ciències econòmiques, administració i direcció 
d’empreses, relacions laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i 
de sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del treball i relacions laborals. 

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/7818


   
 

Visítanos: www.fep.usoib.es 
Contacta: baleares@facuso.es 
C/Roser, nº1 bj. 07004 Palma - Telf. 971 754 448 

                                                                                                                                                                    
Les titulacions d’ESO i batxillerat s’entenen relacionades amb les funcions de tots els cossos, les escales i les especialitats que 
exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior. 

Les titulacions que no estiguin emmarcades en les àrees anteriors es baremen si estan relacionades amb les funcions del cos, 
escala o especialitat convocada. Aquesta funció la realitza el Tribunal de baremació. 
ix Document preguntes freqüents procés estabilització: 12.- Títols propis universitats: Els títols propis de les universitats 
que no siguin màsters oficials no es baremen. 
x Document preguntes freqüents procés estabilització: 19. Els primers cicles universitaris que no tenen nivell 
reconegut de MECES no es baremen com a mèrit. 
xi Consulta els requisits de coneixements de llengua catalana per a l’accés: 

https://intranet.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/decret_11-2017/ 
xii Consulta les equivalències reconegudes de títols, diplomes i certificats de català: 

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2070194&coduo=2390443&lang=ca 
xiii Acuerdo nº10 Comisión de seguimiento 02/09/22: deben interpretarse en el sentido de: 

1) Se valorarán todos los cursos de formación. 

2) Los cursos de formación impartidos por entes del sector público adscritos y dependientes de las administraciones públicas 
de base territorial deben considerarse como impartidos o promovidos por las administraciones territoriales a las que estén 
adscritas. 

3) La expresión en el marco de los acuerdos de formación continua con la Administración se refiere tanto al antiguo Acuerdo 
de Formación Continua en las Administraciones-Públicas (AFCAP) como al actual Acuerdo de Formación para el empleo de 
las Administraciones Públicas (AFEDAP). 
xiv Document preguntes freqüents procés estabilització: 20. Quan els criteris de desempat diuen “major puntuació 
obtinguda” ja sigui del mèrit de formació o d’altres mèrits, es refereix a la “puntuació màxima que es pot assolir 
segons les bases”, ja que no es barema més enllà de la puntuació màxima. Per tant (a mode d’exemple) si el màxim 
de formació són 3 punts aquesta és la puntuació màxima. 
xv Document preguntes freqüents procés estabilització: 13.La formació ha d’estar relacionada amb les funcions? No, 
es barema tota la formació sense analitzar la seva relació sempre que sigui la contemplada en la convocatòria. 
xvi Document preguntes freqüents procés estabilització: 16.- Què és una administració pública territorial ( barem de 
formació)? Tota l’Administració de l’Estat, la de les comunitats autònomes, entitats locals (inclosos consells insulars). 
També entra el sector públic adscrit a una administració pública territorial. 
xvii Document preguntes freqüents procés estabilització: 

14.-Es baremen els cursos del SOIB, escoles tallers, tallers d’ocupació? Si, ja que es barema tota la formació impartida o 
promoguda per administracions públiques territorials i el sector públic adscrit. 

15.- Es baremen els cursos de formació continua per ocupats? Si són impartits o promoguts per qualsevol administració 
pública territorial si, per exemple es baremen els cursos de formació promoguts pel SEPE, Conselleria de Treball, Ministeris… 
xviii Document preguntes freqüents procés estabilització: 21. Atès que en el barem no hi ha apartat d’idiomes, no es 
poden baremar els certificats de nivell de llengües estrangeres. Els cursos de formació en llengües estrangeres si 
assenyalen hores o crèdits i estan impartides per les entitats fixades a les bases si es poden baremar. 
xix Document preguntes freqüents procés estabilització: 11.- Formació impartida per universitats: La formació de les 
universitats ( ja sigui impartida o rebuda) no es barema. 
xx Document preguntes freqüents procés estabilització: 17.- Es barema la formació dels col·legis professionals? La 
formació dels col·legis professional no es barema. 

https://intranet.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/decret_11-2017/
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2070194&coduo=2390443&lang=ca

