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Grup de treball de SELECCIÓ I PROVISIÓ 
(7/02/2020) 

 
  

1. Ofertes d’ocupació pública 2017 que s’han de convocar abans de l’abril d’enguany, perquè no caduquin:  

• 20 places del cos de titulació superior, arxivística (A1). 

• 15 places del cos de diplomatura, biblioteconomia (A2). 

• 390 places del cos administratiu (C1). 

• 10 places del cos de titulació superior, advocacia (A1). 
 

2. Sobre les bases de les convocatòries d’aquests cossos -i en general-, el sub-director general de Relacions 
Sindicals i Polítiques Socials ens recorda que les bases NO es negocien, però que fem propostes, que ja ens 
diran què incorporen de la part social. Quin detall. 
 
IAC-CATAC reiterem el nostre desacord en què s’apliqui una nota de tall en tots els processos selectius. I 
ens sembla un despropòsit que Funció Pública hagi establert una nota de tall conjunta (convocatòria 
superiors), per a torn lliure i promoció interna. És a dir, Funció Pública no en té prou amb el garbell incial 
que provoca establint una nota de tall, que, a més, llença a tota persona aspirant, concretament d’aquest 
procés, a la mateixa lleonera (ja ens entenem), sense cap mirament pel personal propi. És indignant. 
 

3. Promoció interna C2 al C1: les notes del supòsit pràctic es publicaran abans que surti la convocatòria de 
390 places del cos administratiu, abans de l’abril. 

IAC-CATAC reclamem un canvi de normativa i que es facin més promocions internes especials del subgrup 
C2 al C1, promocions per concurs de mèrits, que comportin mantenir-se en el mateix lloc de treball, fent 
la mateixa feina, ja que, a la pràctica, no difereix d’un subgrup a un altre.                    

4. Oposicions, en curs, de personal subaltern amb discapacitat intel·lectual: model de cas pràctic. 
Segons Funció Pública, l’expertesa que s’està encarregant d’adaptar el temari informarà també de 
com serà l’adaptació el dia de l’examen. Se’ns n’informarà quan sigui possible.  

La convocatòria de 312 places de personal subaltern (PESCO) es preveu per a aquest mes. 
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5. Educadors/es socials: la convocatòria de 255 places (PESCO) del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies i del Departament d’Educació es preveu per al segon semestre del 2020. S’hi inclouen les 
places de personal laboral a funcionaritzar. Abans es farà el concurs de trasllat (aquí no hi aniran les 
places a funcionaritzar). El/la laboral temporal que no superi el procés d’oposició es reubicarà com a 
funcionari/ària interí/ina. IAC-CATAC demanem que es tractin a la propera reunió els criteris de 
reubicació. 

La sub-directora general de Recursos Humans i Relacions Laborals del departament de Justícia ens informa 
que, de l’àmbit d’execució penal, hi haurà una convocatòria de juristes al juny del 2020 -i el concurs de 
trasllat, a l’octubre d’enguany- i una convocatòria de treballadores socials a finals del 2020 -i el concurs 
de trasllat, al primer trimestre del 2021. 

 Les proves de la convocatòria, en curs, de 173 places de treball social, segueixen ajornades 
pel propi Govern fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti sentència sobre la 
situació de l’interinatge. 

6. Sobre la convocatòria, en curs, de 760 places del grup A1 (PESCO), la primera prova es preveu per a 
l’octubre/novembre d’enguany. La prova següent, com a mínim, no es farà abans de tres mesos. IAC-
CATAC demanem quantes persones, de les 4914 inscrites, van per torn lliure i per promoció interna, i 
quantes per opcions. Funció Pública ens diu que aquesta informació no la saben encara. Tampoc no tenim 
clar que ens la vulguin donar... 

 El concurs de trasllat del cos superior general ja es va convocar el 2015 (DOGC Núm. 6805 - 

6.2.2015. I el 2016 (DOGC Núm. 7147 - 22.6.2016) es va convocar una promoció interna 
exclusiva. 

7. Agents rurals: darrera convocatòria per accedir al Grup de Suport de Muntanya a la Unitat dels Pirineus 
Occidentals del Cos d’Agents Rurals. Es van iniciar les proves físiques sense un doble barem home/dona, 
quan ja s’havia produït aquesta badada en l’anterior procés d’accés a aquest grup. Resposta de la sub-
directora general de Recursos Humans d’Agricultura: ha estat un error, en qualsevol cas és un procés 
organitzatiu intern. Sense comentaris.   

 

CALENDARI DE PROCESSOS PERSONAL FUNCIONARI 

CONCURSOS DE TRASLLATS – Previsió convocatòries   

 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2017 I OFERTA PESCO 

 

https://12dd45c5-1b06-bb43-545b-25f2410fc63b.filesusr.com/ugd/c6899f_3ac80792a46a4adba5301806a359606b.pdf
https://12dd45c5-1b06-bb43-545b-25f2410fc63b.filesusr.com/ugd/c6899f_a3301480cb0943aeae46a908dfddea58.pdf

