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UNA NOVA PRESA DE PÈL DE FUNCIÓ PÚBLICA 

Allarguem el calendari dels processos fins a l’infinit? 
 
PROMOCIÓ INTERNA D’AUXILIARS A ADMINISTRATIUS (375 places) 
Malgrat que la pròpia Direcció General de Funció Pública havia dit en l’àmbit d’aquest 
grup anteriorment que el primer que faria el nou Govern en prendre possessió seria fer 
l’habilitació normativa perquè aquest procés es pogués realitzar sense més demora, avui 
ens trobem amb la “sorpresa” que no és així: no es podrà convocar fins que hi hagi la 
Llei de pressupostos 2019, 1r trimestre del 2019. INCONCEBIBLE! 
 
La IAC-CATAC hem dit: la pròrroga pressupostària actual es va fer des de l’Estat, amb el 
155, ara el Govern ha de fer la SEVA PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA que inclogui aquesta 
habilitació. Sinó, un decret legislatiu que ho permeti. No acceptem més excuses de mal 
pagador (mai millor dit)! Que facin la convocatòria JA! 
 
PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL DE SUBALTERNS A AUXILIARS 2n semestre 2020 
 
PLA D’ESTABILITZACIÓ I CONSOLIDACIÓ (PESCO) 
 
La IAC-CATAC ha tornat a deixar constància que el que es planteja no garanteix el que 
suposadament diu el títol: l’estabilitat i la consolidació de la plantilla. La deixadesa de 
l’Administració (no convocar alguns cossos en més de 20 anys) ens ha portat a aquesta 
situació i en comptes de posar-hi una solució real, agreugen més el problema. L’única 
diferència entre el PESCO i les ofertes d’ocupació pública anuals és la fase de serveis 
prestats: 40% en el PESCO i només comptaran el temps de serveis prestats i l’ACTIC (no 
se sap en quina proporció). 
 
Davant del plantejament de l’Administració, la IAC-CATAC hem reclamat que aquests 
processos tinguin característiques que realment s’acostin a una consolidació: no tinguin 
nota de tall, que la part pràctica es faci abans, que s’augmenti el temps de serveis 
prestats en la fase de concurs, que no s’introdueixi l’ACTIC en aquesta fase. 
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PREVISIÓ PROVISIONAL DE LLOCS DE TREBALL A CONVOCAR EN PESCO 
GRUP COS/ESCALA NÚM PLACES PREVISIÓ CONVOCATÒRIA 

A1 Superior administració general  760 2n semestre 2019 

A1 Arquitectura 25 2021 

A1 Biologia 28 2021 

A1 Metges avaluadors 10 1r semestre 2019 

A1 Telecomunicacions 3 2021 

A2 Gestió administració general 313 2n semestre 2020 

A2 Enginyer tècnic agrícola 102 2n semestre 2020 

C1 Administratius 435 1r trimestre 2020 

C2 Auxiliars administratius 1476 2021 

AP Subalterns 398 2021 

 

PESCO SERVEIS SOCIALS 
GRUP COS/ESCALA NÚM PLACES PREVISIÓ CONVOCATÒRIA 

A2 Treball social 173 1r semestre 2019 

A2 Educació social 255 1r semestre 2019 

 
PESCO ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL 

GRUP COS/ESCALA NÚM PLACES 

A1 Superior opció dret 63 

A2 Treball social 120 

A2 Educació social 87 

 
A la compareixença del Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública al 
Parlament (12/7/18) ja va anunciar l’oferta de totes aquestes places a la tardor, el que 
no va dir és que la seva execució, la publicació de les convocatòries, anava per llarg. 
 
A part d’aquestes convocatòries extres, hi ha les convocatòries anuals. 

- 2015 no executades, s’han acumulat a la previsió PESCO 
 

- 2017 (termini màxim per convocar 20/4/2020)  
 

GRUP COS/ESCALA NÚM PLACES  PREVISIÓ CONVOCATÒRIA 

A1 Inspectors tributaris 24 2018 

A2 Gestors tributaris 40 2018 

A2 Educació social, execució penal 301 2018 

A1 Inspecció financera 4 1r semestre 2019 

A1 Arxivística 20 1r trimestre 2020 

A1 Advocacia 10 1r trimestre 2020 

A1 Enginyeria agrònoma 21 2n semestre 2019 

A1 Enginyeria de camins, canals i ports 10 2n semestre 2019 

A1 Inspecció, seguretat nuclear i ... 3 2n semestre 2019 

A2 Enginyeria tècnica industrial 50 1r trimestre 2020 

A2 Biblioteconomia 15 1r trimestre 2020 

C1 Administratiu 390 1r trimestre 2020 



 

 

CONCURSOS DE TRASLLATS – PREVISIÓ – 
 
ADMINISTRATIUS – presa de possessió NOVEMBRE 
 
Propers concursos 
 
2018 

- Treball social 
- Arxivística 
- Enginyeria agrònoma 

 
2019 

- Auxiliar d’administració 
- Biblioteconomia 
- Enginyeria tècnica industrial  
- Educació social 

 
2020 

- Enginyeria tècnica agrícola 
- Arquitectura 
- Biologia 
- Enginyeria de telecomunicacions 
- Subaltern 

 
TEMARIS previsió de publicació 
 
A1 -  setembre 2018 (a veure si tenim una sorpresa i ho publiquen a finals de juliol) 
A1-A2 part general cossos específics – abans de final d’any??? 
 
Tenint en compte que la majoria d’aquestes previsions són a llarg termini s’han d’agafar 
en pinces. Per desgràcia, Funció Pública ja ens té acostumades a fer-nos previsions que 
després no poden complir. En aquest cas, estem segures que algunes persones 
s’alegraran perquè algunes convocatòries siguin tant a llarg termini, però per a les que 
porten ja temps estudiant és una molt mala notícia.  
 
IAC-CATAC seguirà lluitant en tots els àmbits per fer complir la normativa. 
 

 

LA MILLOR DEFENSA, UN BON CATAC! 
 

 
 


