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Aixecament de la suspensió dels terminis
L’aixecament de la suspensió de terminis vindrà des de l’Estat, igual que es va fer la suspensió
En aquest anunci de la Presidència del Govern, sembla que aquest sol·licitarà al Congrés que
els terminis administratius s’aixequin amb data 1 de juny. Això inclouria els terminis dels
processos selectius, per tant, si això s’aprova, a partir de l’1 de juny es reprendran els terminis
i es podria seguir amb els processos selectius i de provisió.
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Però ara veurem què pretén fer Funció Pública amb tots els processos que té ofertats a la
Generalitat per a l’accés a personal funcionari.

LLUITA AMB LA IAC-CATAC!

@CATAC_IAC

OFERTA 2017
L’oferta 2017 es va publicar el 20 d’abril de 2017, per tant 3 anys després, 20 d’abril de
2020 aquesta oferta caducaria i ja no es podrien realitzar les convocatòries pendents. Degut
al COVID19 el 13 de març el Govern de l’Estat va aturar tots els terminis administratius, la
qual cosa també afectava a l’oferta i processos selectius. A partir que es reobri el procés
l’Administració tindrà 1 mes i 7 dies per convocar els processos pendents d’aquesta oferta
2017. Si efectivament, finalment es reobren l’1 de juny (festiu a Barcelona i més localitats)
el termini acabaria el 8 de juliol.
En aquesta situació hi ha els cossos:
Advocacia, Arxivística, Enginyeria Tècnica Industrial, Biblioteconomia, Agents Rurals,
Administratiu.
I què pensen fer amb ells? Doncs no tots corren la mateixa sort o desgràcia.
Es convocaran Advocacia, Arxivística, Biblioteconomia i Agents Rurals.
Decau la convocatòria del cos d’Enginyeria Tècnica Industrial en motiu d’un canvi de RLT
de places d’aquest cos de la Inspecció de Treball. IAC-CATAC hem reclamat que adaptin
l’oferta i que si cal la redueixin, però que no decaigui totalment. Però la nostra opinió no
l’han tingut en compte i diuen que decau i que inclouran aquest cos en l’oferta 2020.
Veurem!
I tenim “interrogant” en el cos Administratiu. Funció Pública diu que està valorant fer-la
decaure, passar les places a l’oferta 2020 i avançar la convocatòria PESCO. Tot això
perquè no van fer la feina quan l’havien de fer i encara tenim pendent els resultats de la
promoció interna exclusiva del cos Auxiliar o Administratiu. En relació a aquesta
convocatòria PIE no hem aconseguit que ens diguin quan tindran les notes. Increïble!
IAC-CATAC hem mostrat la nostra total indignació davant això. Creiem que és una manca
de respecte envers la ciutadania, el personal interí, el munt de persones opositores que fa
temps que estan preparant-se. A l’espera que Funció Pública s’acabi de decidir, hi ha una
total incertesa sobre la data de convocatòria del cos Administratiu, sigui oferta 2017,
PESCO o oferta 2020. Quin caos d’Administració!

PROCESSOS SELECTIUS JA CONVOCATS

LLUITA AMB LA IAC-CATAC!

@CATAC_IAC
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Els cossos amb menys de 100 opositors/es podrien realitzar proves a la tardor. En aquesta
situació estan:
Enginyers de camins, canals i ports i Inspecció de seguretat nuclear i protecció
radiològica.
El cos d’Enginyers agrònoms és dubtós perquè hi ha 140 aspirants i probablement, per
poder prendre les mesures de seguretat adequadament, no es farien les proves fins inicis
del 2021.
En aquesta mateixa situació està el cos de Treball Social i el Superior d’Administració
General que no farien les proves fins primers del 2021 (sense concreció). Les llistes
d’admesos i exclosos del cos Superior sortiran quan s’aixequi la suspensió, diuen.
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IAC CATAC demanem l’estat de situació dels diferents processos ja convocats que estan
pendents de publicació de llistes i saber data de les proves.

El cos Subaltern es va convocar el 3 de març de 2020 i es va aturar el termini de
presentació de sol·licituds el 13 de març, per tant, quan es reobrin els terminis li quedaran
13 dies. IAC-CATAC hem demanat que s’iniciï el termini de 0 per evitar confusions, però
sembla que no ho faran, per tant atentes i atents si encara no heu presentat la sol·licitud.
El cos Subaltern (reservat a persones amb discapacitat intel·lectual) també realitzarà
les proves l’any vinent.

Àmbit d’Execució Penal
La representant del departament de Justícia davant la consulta d’IAC-CATAC sobre l’estat
dels processos de l’àmbit ens ha explicat:
- Educació Social (oferta 2017). Quan s’aixequi el termini, es convocarà el concurs de
trasllats i com es preveu que aquest pot anar ràpid pel poc personal funcionari que hi ha
al cos, en un aproximat de 6 mesos (sent optimista suposem) podria estar finalitzat el
concurs i l’oposició.
- Resta de processos. Depenent de si aconsegueixen oferta 2020 de personal
penitenciari o no, es podria intercalar aquest procés amb els pendents de Juristes,
Treball Social, Psicologia i Educació Social de l’oferta PESCO (addicional 2017 que
es va publicar el 27 de desembre de 2018 i per tant acaba el termini per convocar el 27
de desembre del 2021).

Concurs de trasllats
IAC-CATAC hem demanat que es convoquin JA els concursos de trasllats que tenen procés
selectiu tenint en compte el que es triga en la resolució d’un concurs (el cos Administratiu
va durar 2 anys) i així, concurs i oposició podria acabar al mateix temps. Imaginem quan
pot durar el cos Auxiliar o el Subaltern!!!! SENSE RESPOSTA.

Tenim una altra reunió per aclarir tots els dubtes pendents, ja amb la certesa de si s’aixeca
la suspensió l’1 de juny, la setmana vinent. Per això, tots aquelles preguntes que no tenen
ara resposta les farem llavors (si vosaltres en teniu, no dubteu en escriure’ns a
sindicat@catac.cat).

Us recordem que IAC-CATAC segueix oberta des de casa amb el telèfon
desviat i responent totes les vostres qüestions per correu
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Us convidem a enviar-nos les vostres inquietuds i demandes a
sindicat@catac.cat

LLUITA AMB LA IAC-CATAC!
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