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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

Grup de treball de selecció de 26 de març de 2010 
 

 
És del tot conegut, que el coneixement i la informació envers els processos selectius és molt 
important per a molts empleats/des públics/ques, atès l’elevat índex d’interinatge entre el personal 
d’administració i tècnic de la Generalitat (un 40% aproximadament). CCOO li demana a 
l’Administració que els processos comptin amb els mecanismes que contribueixin a la seva 
transparència i respectin els principis de publicitat, mèrit, igualtat i capacitat que emanen de la 
Constitució Espanyola i de l’Estatut de Catalunya respectivament. Dit això, CCOO demana rigor 
als gestors de Funció Pública en la previsió de les ofertes i les convocatòries i en cas de canvis en 
aquestes previsions, els representants dels treballadors siguem informats puntualment. Els canvis 
en la pàgina web de Funció Pública sobre l’accés i la mobilitat dels empleats públics, són habituals 
i sense posar en coneixement dels seus representants. Tornem a reiterar l’existència de rigor i 
serietat en les previsions que Funció Pública realitzi dels processos selectius d’accés a la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Els temes tractats en el dia d’avui són els que a continuació us descrivim: 
 
 Procés selectiu del cos d’auxiliars administratius, grup C2 

 
Oferta Pública: 681 places + 10% = 749 places totals. El 8 d’abril està previst que aquesta 
oferta pública sigui ratificada per la Mesa Sectorial de Negociació de Personal d’Administració i 
Tècnic, previ l’Acord de Govern corresponent. 
 
Convocatòria: Mitjans del mes de maig. 
 
Inici de proves: Finals de setembre, principis d’octubre. 
 
Bases: En procés d’elaboració. 
 
En la fase d’oposició es preveu un exercici de competències professionals, un exercici tipus 
test de coneixements sobre el temari general i un cas pràctic sobre la totalitat del temari. 
  
A la fase de concurs, l’acreditació ACTIC serà valorada. Aquesta acreditació, l’aspirant podrà 
acreditar-la en la fase d’aportació de mèrits del procés. D’ofici, l’Administració acreditarà la 
certificació de l’ACTIC. 
 
Desconeixem quina serà la puntuació en la fase de concurs de l’acreditació ACTIC, així com la 
resta de mèrits (serveis prestats, titulacions, superació de processos anteriors). En la propera 
reunió del grup de treball (Mitjans del mes d’abril), l’Administració ens aportarà les bases per 
concretar les proves i exercicis així com dels mèrits a valorar, en la convocatòria del procés. 
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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 Concurs de trasllats del cos d’auxiliars administratius, grup C2 
 

Els llistats provisionals d’admesos i exclosos del concurs d’avaluació de mèrits està prevista 
per poc desprès de passada la setmana santa. El nombre de participants és important i per 
aquest motiu, s’han vist obligats a endarrerir la resolució del concurs de trasllats. Ho podeu 
consultar a la web de Funció Pública. 

 
 Ofertes públiques a curt termini 

 
− Cos de metges avaluadors: 61 places 
− Cos d’analistes de laboratori: 7 places 
 
Aquestes ofertes publiques poden ser ratificades al mateix temps que l’oferta del cos 
d’auxiliars administratius, el proper dia 8 d’abril per la Mesa Sectorial de Negociació, previ el 
corresponent Acord de Govern.  
 
La publicació de les respectives convocatòries i l’inici de les proves serà confirmat en la 
propera reunió del grup de treball. En principi seguiran les previsions descrites en la pàgina 
web de Funció Pública. 
 

 Cos superior de salut pública, grup A1 
 

Oferta pública: L’Administració no té coneixement de les places que s’ofertaran encara. 
CCOO ha demanat que surti la totalitat de places vacants en el cos. Es preveu que per al mes 
d’abril/maig sigui publicada aquesta oferta.  
 
Convocatòria: Possiblement sigui publicada al mes de juny. 
 
Inici de proves: Sense precisar, podem afirmar que serà poc desprès del 15 de setembre, el 
començament de les proves i exercicis respectius. 
 
Fase de concurs: L’Administració a petició de CCOO i la resta de la part social, estudiarà 
canvis en la valoració dels mèrits. Fa poc, es va realitzar un procés selectiu de caràcter 
restringit, d’aquest mateix cos, havent aspirants que van aprovar la fase d’oposició i es van 
quedar sense plaça. CCOO ha demanat que aquest mèrit es valori notablement. 
 
En la propera reunió del grup de treball de selecció que es durà a terme a mitjans del mes 
d’abril, l’Administració ens concretarà les bases de la convocatòria i el nombre de places de 
l’oferta pública. 
 

 Procés selectiu del cos de gestió, grup A2 
 
Les qualificacions de tots els exercicis de la primera prova està previst que surtin publicades a 
finals del mes d’abril. 
 

 Presa de possessió del cos superior, grup A1 
 
Ens informen que està prevista la presa de possessió d’aquest col·lectiu a finals del mes 
d’abril també. 
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 Procés selectiu del cos de psicòlegs, grup A1 
 
Funció Pública ens informa que l’oferta pública i la convocatòria del procés està previst que 
es dugui a terme a mitjans del mes de setembre. 
 
L’inici de proves serà a la primera quinzena de desembre segons les seves previsions. 
 
Les places de psicòlegs que es trobin integrades en l’àmbit d’execució penal restaran excloses 
d’aquest procés, ja que és el Departament de Justícia qui té potestat per gestionar els 
processos selectius de tots els cossos d’aquest àmbit. 

 
 Cos superior de cossos generals, grup A1 

 
L’Administració ens manifesta la seva voluntat d’iniciar un nou procés selectiu del cos superior, 
atès que el nombre de places desertes ha estat elevat. Les seves previsions inicials segons 
ens han comentat avui són les següents: 
 
Oferta pública: Juny/juliol de 2010 
 
Convocatòria: Octubre de 2010 
 
Inici de proves: Gener/febrer 2011 

 
 Nous temaris 

 
S’han produït canvis en els temaris de dos cossos. D’una banda el cos de psicòlegs que 
compta amb canvis substancials, i el cos superior, opció estadístics, del qual ja va ser 
publicada l’oferta pública (7 places) i que té prevista la seva convocatòria per a finals del mes 
d’abril. 
 

 Altres temes 
 
− CCOO ha demanat informació sobre les oposicions del cos de subalterns i la situació 

laboral en la qual restaran els interins i els que estiguin amb excedències. La subdirectora 
de selecció ens ha dit que aquest no era el fòrum i que tractéssim aquesta qüestió 
en les Meses de Negociació o que anem al Parlament. 

 
− Pel que fa al cos d'administratius, les seves previsions molt possiblement s'endarreriran, 

sense concretar-nos dates. 
 
− Hem estat informats que el valor del val menjador s'incrementarà en 2 cèntims, passant de 

5,34 euros a 5,36. Aquest increment és conseqüència de l'aplicació del 0,8 de l'IPC 
espanyol. Entre els mesos d'abril i maig en funció dels departaments se'ns aplicarà aquest 
increment amb caràcter retroactiu del mes de gener. 

 
− També ens confirmen que el 6 d'abril hi haurà una Mesa Sectorial extraordinària per tractar 

les condicions de treball del personal d'Inspecció de Treball i el 8 es farà la reunió de la 
Mesa Sectorial ordinària. 


