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IAC-CATAC ha estat pressionant, perquè avui hi hagués la reunió del grup de selecció i 

provisió i no s’endarrerís més. Per mantenir aquesta pressió IAC-CATAC s’ha afegit a la 

convocatòria de concentració de les treballadores socials per aconseguir unes oposicions 

més justes. Malgrat això, donada la nul·la voluntat negociadora de Funció Pública no hi 

ha gaire novetats, més enllà de calendaris actualitzats -que no concrets- dels diferents 

processos pendents de convocatòria.  

 

CALENDARIS ACTUALITZATS  

clica aquí sota 

 
CONCURSOS DE TRASLLATS 

I PROMOCIONS INTERNES 

 

OFERTA 2017 

 

PESCO 

 

 

1. INFORMACIONS SOBRE EL CALENDARI 

Promoció  interna exclusiva PIE: 23 de novembre, data d’examen de la PIE del cos auxiliar al 

cos administratiu. El llistat definitiu de les persones admeses es publicarà la setmana que ve. 

 

La previsió de PIE del cos subaltern al cos auxiliar decau i s’emmarca en la promoció interna de 

la convocatòria del cos auxiliar PESCO, prevista per al 2021, de 1476 places, 624 de les quals 

seran de promoció interna. 

 

Temari cos superior d’administració-opció medi ambient: es publicarà la darrera setmana 

d’octubre.  

 

Oposicions cos Superior. FP informa que el desenvolupament de les dues proves serà en dos 

dies. Distribució de les 760 places: 480 general, 190 jurídica, 30 econòmica, 34 prevenció i 26 

medi ambient. 

 

Temari cos administratiu: previsió de publicació al desembre 19/gener 20. 
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Treball social: el llistat provisional de les persones admeses es publicarà aquest octubre. IAC-

CATAC ha presentat un escrit demanant que s’aturi la convocatòria actual, segons es va aprovar 

en la Moció 302-00139/12 el 10 d’octubre. En el mateix escrit també demanem que es negociï 

una norma amb rang de llei en aplicació de l’article 61.6, com també es va aprovar en la Moció 

esmentada. Està clar que Funció Pública no està disposada, NI a aturar la convocatòria, NI a 

negociar millors bases, NI a puntuar el temps de serveis prestats a la Generalitat de manera 

diferenciada, NI tan sols a fer els exercicis de la prova en dies diferents. Tot plegat un 

despropòsit de menysteniment del personal propi.  

   

2. La IAC-CATAC ha demanat un calendari de convocatòries dels llocs singulars i de comandament que 

estan en comissió de serveis o en funcions i que han superat amb escreix el termini legal establert.  

 
 

Funció Pública ens lliura aquest document, ens diu que les convocatòries que corresponen són 

competència de cada departament, però que ha ofert suport des de Recursos Humans a tots els 

departaments per desenvolupar-les. I es queda tan ampla, coneixedora de tota aquesta irregularitat. 

IAC-CATAC ja fa anys que denunciem aquesta situació d’incompliment que perjudica greument a 

moltes treballadores públiques. 
 

 

AQUEST OCTUBRE, REPETIM LES ELECCIONS SINDICALS DE PERSONAL 

FUNCIONARI A GIRONA. 

Dies de votació: dissabte 19 (centres penitenciaris) i dimecres 23 (tothom) 

 

PER LA DIGNITAT DE LES PERSONES, LLUITA AMB NOSALTRES! 

 

VOTA IAC-CATAC! 

 


