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Aquest mes de juliol cobrarem l’1% d’augment retributiu del 2017 

 amb efectes des de gener. 
Més misèria, que òbviament, no ajuda a recuperar el poder adquisitiu perdut! 

 
 
 
 
 

GRUP DE TREBALL DE PROVISIÓ I SELECCIÓ (30/06/17) 
 
 

En aquesta reunió Funció Pública havia d’actualitzar les seves previsions del 
calendari de convocatòries de concursos, promocions internes i oposicions lliures i 
aclarir alguns aspectes que deriven de la Mesa General quant a noves ofertes 
d’ocupació pública i els processos selectius que se’n deriven. 
 
En relació amb el calendari, no hi ha canvis en la previsió que ja coneixíem, la qual 
cosa, en principi, l’hem de considerar com positiva, ja que els canvis sempre han 
significat endarreriments en les convocatòries. 
 
La IAC-CATAC va demanar a Funció Pública que, com que l’escenari general ha 
canviat pel que fa al nombre de llocs de treball que es poden ofertar i també pel que 
fa a la convocatòria d’aquests processos, els cossos ofertats al 2015 i que encara no 
han estat convocats (treball social, educació social i els de l’àmbit d’execució penal, 
incloent aquí a psicòlegs que sí està convocat), que es modifiquin aquestes ofertes i 
s’ajustin a la nova realitat. Cal tenir en compte que, en teoria, per donar compliment 
a l’oferta, només queda un any. Funció Pública va dir que ho tenia en compte, que ja 
ho havia considerat i que ho estava estudiant. 
 
 
 

2017 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

www.catac.cat       sindicat@catac.cat      Tel. 933173151 

http://www.catac.cat/
mailto:sindicat@catac.cat


 
La IAC-CATAC també va reclamar que es presentessin ja les dades del nostre sector 
que reflecteixin l’estat de la situació: nombre de personal interí, de personal que està 
des d’abans del 2005..., en fi, totes aquelles dades que donaran lloc a ofertes 
d’ocupació més àmplies i a convocatòries que, esperem, siguin diferents. 

 

 

  

 

PREVISIÓ DE CALENDARI DELS PROCESSOS DE 

CONCURS GENERAL, PROMOCIÓ INTERNA EXCLUSIVA  

I OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA (OOP) 2015 I 2017 

(veieu el quadre següent) 
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Apunts: 
 
Grup A1, cos superior d’administració general:  
 
- Octubre 2017, publicació del temari (epígrafs) actualitzat. 
- Març 2018, convocatòria de l’OOP-17 
- Juny/Juliol 2018, exàmens 

 
Grup C2, cos auxiliar d’administració general: 
 
- 2n semestre 2018, concurs de trasllat 
- I a continuació (i solapant-se), promoció interna de subalterns a 

auxiliars d’admo.  
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