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Oposicions i concursos 

 

 

A la reunió mantinguda el dia 2 de juny amb l’Administració, dins del “grup de treball de 

selecció   i provisió”, constituït dins de la Mesa Sectorial de Tècnics i Administratius, 

l’Administració ens ha proporcionat la següent informació: 

 

a) Oposicions 

 

1. Promoció interna: des del grup A2 al grup A1 (des del cos de Gestió al cos 

Superior) 

 

Nombre de places: 309 (inclòs el 10% addicional) 

Publicació de la convocatòria al DOGC: la setmana del 13 de juny 

Distribució: 

- General: 205 places (de les quals 15 es reserven per discapacitat) 

- Jurídic: 77 places (5 reserva) 

- Econòmic: 15 (1 reserva) 

- Prevenció: 12 (1 reserva) 

 

2. Oferta pública de 2015: Hi ha previstes diferents convocatòries per al 2016 i per al 

2017 per a cobrir places de diferents cossos específics, concretament: 

 

Advocacia (20 places) 

Intervenció (10) 

Enginyers de camins (10) (aquest mes es convocarà el concurs, la convocatòria serà 

a l’octubre i els exàmens es preveuen per a començaments de 2017) 

Metges avaluadors (10) 

Assistents socials (65) 

Educadors socials (45) 

Bombers (153) 

Inspectors tributaris (20) 

Gestors tributaris (40) 

Juny 2016 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Via Laietana 57, 4t 3a, Barcelona (08003) Tel 93 317 31 51 
 

Intersindical Alternativa de 

Catalunya 



 

 

  

 

Assistents socials (àmbit penal) (70) 

Psicòlegs (80) 

Cos superior (àmbit d’execució penal) (43) 

 

Aquesta oferta pública, de 2015, s’ha de convocar, segons l’article 70.1 de l’EBEP, 

en el termini improrrogable de tres anys.  En data 23.07.15 es va publicar l’Acord 

GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la 

Generalitat de Catalunya per a l’any 2015. Per tant, en qualsevol cas, aquella oferta 

ha d’estar executada abans del 23.07.2018. 

 

Funció Pública considera que “executada” vol dir “convocada”, tanmateix, la norma 

és clara. L’esmentat article 70.1 de l’EBEP diu:  

En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar 

deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. 

 

És a dir, l’oferta s’ha de “desenvolupar” dins d’un termini, que no es possible 

prorrogar, de tres anys. “Desenvolupar” no vol dir “iniciar”. 

 

b) Concursos 

 

Com hem dit el concurs d’enginyers de camins es convocarà aquest mes de juny.  

 

El concurs d’administratius, com a conseqüència del mal funcionament del programa 

informàtic  que gestiona els concursos (que estany oï?) s’endarrerirà més enllà del mes 

de setembre. 

 

En conclusió, veiem que Funció Pública continua endarrerint tot el que pot els processos que té 

l’obligació de posar en marxa. No pot ser que una oferta pública convocada ara farà aviat un 

any estigui encara pendent d’executar en la seva major part. 

 

A més, Funció Pública intenta saltar-se l’EBEP fent interpretacions absurdes com ara entendre 

que un procés selectiu s’ha d’executar dins d’un termini vol dir que s’ha de “convocar”, 

obviant que “executar” o “desenvolupar-se” no significa “iniciar” sinó haver conclòs totalment 

el dit procés selectiu. 

 

Com sempre, la “marrulleria” habitual a la que ja ens tenen acostumats. 


