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Treballadores socials 

 

Fa 20 anys que es van convocar les darreres oposicions per accedir al cos de diplomatura de treball social de 
la Generalitat, 20 anys! Actualment hi ha unes 300 treballadores socials interines ubicades a Treball, a Justícia,  
a Afers Socials i Ensenyament, cadascuna amb les seves especialitats, un col·lectiu del tot ignorat per part dels 
departaments i la Funció Pública: s’ha fet gran treballant (la mitjana d’edat ronda els 55 anys) i experimentat, i 
no ha tingut l’oportunitat de consolidar el lloc de treball en tots aquest anys.  

L’administració no ha fet la seva feina durant massa temps, és una vergonya, i això va en detriment del personal, 
que no té les mateixes circumstàncies particulars -no una manca de voluntat, desatesa del tot- per preparar un 
procés selectiu ara que fa vint anys. Per això aquestes treballadores reclamen, des de fa 4 anys, l’aplicació de 
l’article 61.6 de l’EBEP, que preveu, de manera excepcional, el concurs de mèrits com a sistema selectiu de 
funcionariat de carrera. I en aquest sentit, tenen el suport de dues mocions parlamentàries i de les conselleries 
que corresponen, que avalen la seva demanda.  

La resposta de Funció Pública és que, després de tot aquest temps en frau de llei, sense l’opció a consolidar el 
lloc de treball, ara és un bon moment per aconseguir-ho (hi ha una convocatòria prevista en breu de 173 places). 
Com sempre, importen poc les persones, només les places, i l’experiència que acumulen aquestes treballadores, 
que configuren uns serveis socials a la Generalitat, es posa en risc davant, una vegada més, de la incompetència 
i la inacció de l’administració.  

PESCO: propostes de la IAC-CATAC de procediment de selecció  (vegeu-la a la nostra web clicant aquest enllaç) 

 
o La IAC-CATAC insistim en la valoració de la feina real i les funcions que es fan (en la línia d’Ensenyament) i 

demanem que la part pràctica prevalgui per damunt de la teòrica i que n’estiguin exempts amb un mínim de 
3 anys d’antiguitat.  

o  Demanem també que les proves de llengua (catalana i castellana), ja que són un requisit, encapçalin el procés, 
per estalviar-ne d’altres, si no se superen. 

o Per objectivitat i fiabilitat en la verificació del grau de coneixement, demanem que totes les proves 
(qüestionaris, preguntes i supòsit pràctic) siguin tipus test, i que totes sumin i cap sigui eliminatòria. 

o Demanem que de la prova de perfil competencial, que és obligatòria i no és eliminatòria, en quedin exemptes 
totes aquelles persones treballadores que acreditin un mínim de tres anys d’antiguitat. 

o I demanem que en la fase de concurs (un 40% de la puntuació total), els serveis prestats representin + un 90% 
i l’ACTIC, un 10%. 

o Manifestem el nostre absolut desacord pel que fa a les entrevistes en aquells processos selectius que les 
incorporen, per manca d’objectivitat, com és el cas del procés del cos de metges avaluadors, del qual se’ns ha 
proporcionat el resum de la convocatòria. 

(vegeu també quadre comparatiu de les bases A1 del 2009 i la proposta de bases PESCO IAC-CATAC del 2019) 
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Altres 

 

 Concursos de trasllats: amb caràcter general, demanem que els concursos de trasllats es facin en paral·lel o 
després d’un procés selectiu, per evitar que personal funcionari interí o laboral temporal afectat per un 
concurs de trasllat i presumpte opositor, pugui ser desplaçat abans d’hora si el concurs es resol abans i la seva 
plaça passa a ser ocupada per una persona funcionària de carrera o laboral fixa. Això sí, sempre i quan es 
garanteixi la prioritat absoluta del personal funcionari de carrera. De fet, en una reunió del grup de treball de 
la MEPAG de 6 d’octubre de 2017, la Subdirectora General de Relacions Sindical i Polítiques Socials (actual 
Directora general de Funció Pública) va dir: 
També es preveu la possibilitat de convocar processos de selecció sense realització d’un concurs previ en 
l’àmbit laboral i potser també en l’àmbit funcionari, per tal de no allargar els processos i prioritzar la 
rapidesa de les convocatòries. 
 

 1300 persones presentades a la Promoció Interna Exclusiva PIE del cos auxiliar administratiu, grup C2, al cos 
administratiu, grup C1 (375 places convocades). La primera prova segurament es farà a l’OCTUBRE, se’ns diu 
que s’endarrereix per una qüestió logística i de recursos. 

 

 Demanem que es torni a treballar, en general, en els torns especials de promoció interna, tal com es va fer del 
cos auxiliar administratiu al cos administratiu en tres ocasions, que implicava mantenir-se en el mateix lloc de 
treball, amb la reclassificació de la plaça, i convalidar la titulació requerida amb un mínim de temps de serveis 
prestats. 

 

 Ambientòlegs: hi ha un grup de treball format pels departaments on hi ha personal ambientòleg, que està 
treballant per crear l’opció d’ambientologia dins del procés de selecció del grup A1 general. Això implicarà 
una modificació a la RLT de les places afectades i un cert endarreriment en la previsió de convocatòria 
d’aquest procés. 

 

 Places del cos general A1 amb funcions de periodista. IAC-CATAC ja va presentar un escrit a la DG de Funció 
Pública i a la CIVE demanant que s’adequïn les places a les funcions que es realitzen i que abans de fer la 
convocatòria del cos A1 es passin a la RLT laboral, Periodista, tots els llocs que es trobin en aquest cas. Ho 
hem volgut dir en aquest grup, perquè també afecta ja que en aquests moments són places de funcionària. 

 

 Majors de 50 anys. El BOE de 25 de gener publica la Ley de Presupuestos de la Comunidad Canaria i en el seu 
article 54. Plan de estabilización de empleo temporal diu: 

 
“Asimismo, el plan reservarà como medida excepcional un número de plazas destinades a la estabilización del 
empleo temporal y la consolidación de empleo temporal del personal mayor de 50 años mediante el sistema 
de concurso de méritos, en las condicions de antigüedad que se determine en el mismo.” 
 
IAC-CATAC ha posat avui això sobre la taula del Grup per mostrar que quan hi ha voluntat política les formes 
de consolidació real són possibles. En aquest sentit també treballarem aquesta línia a nivell parlamentari. 
 
 
 

 
 


