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COMENTARIS SOBRE LES BORSES PREFERENTS  

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

A. BORSES CREADES DELS PROCEDIMENTS DE CONCURS DE MÈRITS i 

En el supòsit que no s’hagin convocades ii places del mateix cos, escala o especialitat pel 
sistema de concurs oposició, és crearà una borsa d’interins del sistema de concurs de 
mèrits d’acord amb el següent procediment: 

 S’inclouran en una borsa de personal funcionari interí del corresponent cos, escala i 
especialitat en què hagin participat les persones que participin en el procediment de concurs 
de mèrits i no superin el procés selectiu, no tinguin la possibilitat de participar en el procés 
d’estabilització pel sistema de concurs oposició (perquè no hi ha places convocades per 
aquest sistema), i arribin a una puntuació mínima de 10 punts. 

 Aquesta borsa ha de tenir de caràcter preferent a qualsevol altra borsa ordinària i/o 
extraordinària que estigui vigent en l’Administració de la CAIB. 

 Finalitzat el procés selectiu, els tribunals requeriran a les persones incloses en la llista 
informativa d’ordre d’aspirants que haguessin declarat disposar d’un mínim de 10 punts, que 
en el termini de deu dies hàbils acreditin els mèrits al·legats. 

 Es poden conformar llistes parcials, en un percentatge mínim corresponent al 120 % de 
places convocades i respectant la posició de la llista informativa. 

Si la borsa preferent s’exhaureix, i sempre que no s’hagi creat una nova borsa com a resultat 
d’un nou procés selectiu del mateix cos, escala o especialitat, es farà un nou requeriment 
per ampliar-la. 

B. BORSES CREADES DELS PROCEDIMENTS DE CONCURS OPOSICIÓ 

Sempre que les places es convoquin pel sistema de concurs oposició el procediment per la 
constitució de borses serà: 

 S’inclouran en borses de personal funcionari interí o de personal laboral temporal 
(específiques i preferents a les borses ordinàries i/o extraordinàries vigents) les persones que 
hagin participat en el procediment selectiu i no l’hagin superat, però sí que hagin obtingut 
la puntuació mínima de 5 punts en la fase d’oposició. 
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 Finalitzat el procés selectiu, els tribunals requeriran a les persones incloses en la llista 
informativa d’ordre d’aspirants que, en el termini de deu dies hàbils, acreditin els mèrits 
al·legats en la declaració responsable. 

 Aquest requeriment es pot fer de forma parcial en un percentatge mínim corresponent al 
120 % de les places convocades i respectant la posició de la llista definitiva de mèrits al·legats. 

 Un cop comprovats els mèrits de tots els aspirants que hagin obtingut la puntuació mínima 
de 5 punts en la fase d’oposició, s’ha de publicar la constitució de les borses de personal 
interí de cada cos, escala o especialitat corresponent derivades d’aquesta convocatòria i que 
quedaran formades per illes, segons el major nombre de puntuació obtinguda d’acord amb 
la puntuació global. 
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i Document preguntes freqüents procés estabilització: 27. Les bases de la convocatòria específica permeten crear borses preferents 
amb el personal cessat procedent del concurs de mèrits, borses que restarien vigents fins a la resolució del concurs oposició, i la 
posterior creació de la borsa corresponent? Preferència de les borses: Només és creara una borsa d’interins del sistema de concurs de 
mèrits en els casos en que no es convoquin places del mateix cos, escala o especialitat o de mateixa categoría professional, en el cas del 
personal laboral, mitjançant el sistema de concurs oposició. 

Les convocatòries d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, han de preveure que les persones que no superin el procés selectiu, i que no 
tenguin la possibilitat de participar en el procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició, per no haver-hi places del mateix cos, escala, 
subescala, classe, especialitat o categoria professional, convocades pel sistema de concurs oposició, s’han d’incloure en borses de personal 
funcionari interí o de personal laboral temporal, específiques i preferents a les borses ordinàries i/o extraordinàries vigents en cadascuna de les 
administracions. Aquestes borses tindran una vigència limitada fins a la creació de noves borses derivades del resultat de nous processos 
selectius del cos, l’escala, la subescala, la classe, l’especialitat o la categoria. 
ii Convocatòries ofertades únicament per Concurs de Mèrits 

Oferta d’ocupació pública d’estabilització:  

Personal funcionari: 

Escala científica, Especialidad biología;  

Escala científica, Especialidad ciencias del mar;  

Escala científica, Especialidad geología;  

Escala científica, Especialidad química;  

Escala de arquitectura técnica;  

Escala de ingeniería técnica, Especialidad ingeniería técnica industrial;  

Escala de ingeniería técnica, Especialidad ingeniería técnica naval;  

Escala de ingeniería técnica, Especialidad ingeniero técnico de minas;  

Escala de ingeniería, Especialidad ingeniero de caminos;  

Escala de investigación, desarrollo e innovación, Especialidad investigación y desarrollo;  

Escala de mecánica y conducción;  

Escala de prevención de riesgos laborales, Especialidad higiene industrial;  

Escala de prevención de riesgos laborales, Especialidad riesgos laborales;  

Escala humanística y de ciencias sociales, Especialidad formación;  

Escala humanística y de ciencias sociales, Especialidad geografía;  

Escala profesional de infraestructuras, Especialidad auxiliar facultativo;  

Escala tecnologías de la información, Especialidad operador de informática;  

Personal laboral: 

Vigilante de seguridad; 

Cocinero de primera; 

Ayudante de cocina; 

Oficial de primera de mantenimiento; 

Oficial de segunda de mantenimiento; 

Técnico especialista, mantenimiento; 

Mozo de apoyo 


