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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Grup de treball de selecció de 2 de febrer de 2010 
 

 
 Procés selectiu d’accés a l’Escala Auxiliar administrativa del cos auxiliar 

d’administració (subgrup C2) 
 

L’Administració ens informa que en les properes oposicions d’accés al cos d’auxiliars 
administratius NO ES REALITZARAN PROVES D’OFIMÀTICA. Aquesta prova que 
fins ara es portava a terme en les oposicions d’auxiliars i d’administratius serà 
substituïda pel certificat ACTIC (Acreditació de competències en tecnologies de la 
informació i la comunicació). Des del mes de novembre de 2009 els ciutadans i 
ciutadanes podem accedir a l’obtenció d’aquest certificat. 
 
Disposar d’aquest certificat no serà un requisit i si es contemplarà com un mèrit a la 
fase de concurs. A títol informatiu, podeu accedir a la informació amb més detall sobre 
aquest certificat a la web de la Generalitat o bé al portal actic 
http://www20.gencat.cat/portal/site/actic. Avançar-vos que aquest certificat es pot 
concedir en base a tres nivells de coneixements (bàsic, mitjà i avançat) i que en el 
procés selectiu només es valorarà el certificat bàsic i mitjà, sense que existeixi massa 
diferència alhora de valorar-los a la fase de mèrits. 
 
Funció Pública preveu que abans de la segona quinzena de març es publiqui l’oferta 
pública i la convocatòria d’aquest procés, tanmateix que està previst que abans del 
mes d’agost es realitzin els exercicis i les proves d’accés (entre juny i juliol). El retard 
produït en aquesta oposició es deu segons Funció Pública a la dilatació del procés del 
concurs de trasllats del cos d’auxiliars. 
 
Si no hi ha canvis de darrera hora, es faran 3 proves (test sobre el temari, prova de 
competències professionals i cas pràctic).  
 
CCOO valora positivament l’extinció de les proves d’ofimàtica i ens reservem fer 
valoracions sobre el certificat ACTIC ja que no disposem de suficient informació 
ni experiència sobre aquesta modalitat acreditativa. Esperem que l’obtenció 
d’aquest certificat en els seus diferents nivells sigui àgil i doni resposta a les 
necessitats d’una administració moderna i tecnificada. 
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En quant al nombre de places a convocar, es preveuen entre 500 i 1000 places atès 
l’elevat nombre d’interins en el cos (2.700). A finals del mes de febrer ens facilitaran de 
manera definitiva el nombre de places a convocar i l’esborrany de bases de la 
convocatòria.  

 
 Psicòlegs i Treballadors socials 

 
L’Administració ens informa que està previst que a finals d’any es pugui convocar les 
oposicions al cos de psicòlegs i posteriorment (ja estaríem parlant de l’any 2011) es 
convocaran les oposicions del cos d’assistents socials. En aquest dos cossos no es 
contempla als companys/es que pertanyen a l’àmbit d’execució penal ja que la 
competència en la gestió de l’accés a aquest àmbit correspon al Departament de 
Justícia. 

 
 Salut Pública 

 
Ens informen que està previst que a finals del mes de març surti la convocatòria del 
cos superior de salut pública ja que estan pendents de resolució de la darrera 
convocatòria de farmacèutics. Un cop ja siguin nomenats han de quantificar les places 
del concurs-oposició i ja estarien en disposició de convocar-lo. 

 


