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Grup de treball de selecció 
de 28 de maig de 2010 

 
 
LA GENERALITAT SEGUEIX LA SEVA CAMPANYA CONTRA 
ELS EMPLEATS PÚBLICS.  
 
El grup de selecció és el lloc on Generalitat i sindicats negociem les bases de les convocatòries 
d’oposicions abans que aquestes passin el tràmit de Mesa Sectorial. 
 
El Govern de la Generalitat no sap el que significa la paraula negociació. Ens hem trobat en la 
reunió d’avui que només han acceptat retocs marginals en unes bases d’oposicions que 
només mereixen un qualificatiu: impresentables. 
 
En línia amb les agressions que venim patint:  
 
1. Llei de mesures en tramitació parlamentària (on volen fer desaparèixer el cos de 

subalterns, eliminar les places de doble entrada, endurir les oposicions...). 
 
2. La retallada salarial del Govern central aplaudida entusiastament pel nostre Govern que 

fins i tot vol anar més enllà. 
 
Doncs ara, amb la introducció de l’ACTIC en les fases de concurs de les oposicions, volen donar 
el cop de gràcia a l’antiguitat. A l’esborrany de bases de diversos cossos han arribat gairebé a 
igualar (o segons els casos valer la meitat) la puntuació que es dona per disposar del certificat 
ACTIC a la donada pel temps treballat com a interí en l’Administració.  
 
I amb un parell d’exemples n’hi ha prou per veure clar i català la ignomínia de la proposta. Una 
inversió de poques hores, que és el que significa poder treure’s l’ACTIC, equival per a un auxiliar 
administratiu el mateix que haver estat treballant 5 anys com a interí. En el cas d’un titulat superior 
de salut pública que hagi estudiat farmàcia i biologia per tenir aquestes dues carreres, li donaran 
1.75 punts i per tenir l’ACTIC li donaran 1.85 punts. Indignant! 
 
Ho considerem un atac gravíssim als drets de tots aquells companys i companyes que s’hi 
juguen amb aquestes oposicions consolidar el seu lloc de treball. Aquest Govern ha perdut, 
si és que en tenia, la més mínima sensibilitat social i l’equilibri en les seves decisions.  
 
D’altra banda, pel que fa a la prova del supòsit pràctic, s’han enrocat també i només hi haurà un, 
no diversos per poder triar quin es vol desenvolupar. 
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Aquest és un altre fet greu ja que la diversitat de les tasques és molt gran i no tots els treballadors 
toquen totes les possibilitats de supòsits en el dia a dia. Amb un únic supòsit pràctic aquesta prova 
es converteix en una loteria quan no en una cosa pitjor i molt més greu. 
 
A més, pel que fa a la promoció interna, es produeix un greuge comparatiu important. En alguns 
cossos la promoció interna es veu alliberada de l’exercici de coneixements de la part general, 
mentre que en d’altres només se’ls hi treu una part minsa havent de realitzar l’exercici. 
 
D’altra banda, se’ns ha dit en aquest grup que si publiquem alguna cosa sobre els continguts de 
les bases o la previsió de dates, abans de la reunió de Mesa Sectorial, “donaran per mort 
aquest grup de treball”. Els mateixos que assistim a la reunió del grup de treball hi som presents 
a la Mesa Sectorial i sembla ser que és bàsic que no ens podem donar per assabentats fins que 
anem a la següent reunió! Sembla que ens vulguin aplicar la llei de secrets oficials de l’Estat! 
  
Què en saben el que significa el dret a la llibertat d’expressió? Què en saben de l’existència 
del dret a la informació? Què en saben que un sindicat ha d’informar als treballadors? Què 
en saben que un sindicat està per defensar els drets dels treballadors i que ho fa mitjançant 
la negociació? Sembla ser que no ho saben i que creuen que només estem per dir amén a 
les seves bajanades.  
 
I mentre amenaçaven així, acadèmies privades ja estaven informant sobre el calendari 
d’oposicions. No en tenen ni idea dels més mínims i elementals drets democràtics. 
 
Hem expressat el nostre rebuig més gran a totes les propostes que avui ens han passat i, 
evidentment, no acceptarem cap amenaça i farem difusió a una informació que és útil a tots 
els empleats públics. 
 
Si ja havíem acumulat prou raons per fer unes mobilitzacions contundents, amb les decisions 
preses avui per la Generalitat, en tenim d’unes quantes més. Els empleats públics hem de dir 
PROU al menyspreu, a la retallada de drets, a la retallada salarial i hem de dir un NO rotund a uns 
governants que només saben crear alts càrrecs, assessors i directius innecessaris que, a més, 
només saben malbaratar els diners públics i menysprear els treballadors públics. En la vaga 
convocada pels propers dies han de notar aquests sàtrapes el nostre més frontal rebuig a les 
seves polítiques. 
 

 CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS 
 

El proper dia 9 de juny sortiran convocades al DOGC les següents oposicions: 
 

− Grup A1 metges avaluadors (62 places) 
− Grup A1 cos general opció estadístics (7 places) 
− Grup A1 titulats superiors de salut pública (48 places inclòs el 10% addicional) 
− Grup C1 tècnics especialistes, analistes de laboratori (7 places) 
− Grup C2 auxiliars administratius (749 places inclòs el 10% addicional) 

 
La primera prova de totes aquestes convocatòries es realitzarà al llarg del mes d’octubre.  
 
Possiblement durant el mes de juny i un cop es constitueixin els Tribunals de les diferents 
convocatòries es pugui concretar més la data exacta dels exàmens. 
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 DESCRIPCIÓ DE LES CONVOCATÒRIES 
 

Detallem, a continuació, la descripció de les dues convocatòries que afecten a més personal 
interí. Les convocatòries de grup A1 metge avaluador i de grup A1 opció estadístic són molt 
semblants a la de titulat superior de salut pública. 
 
En tot cas, totes aquelles persones interessades poden posar-se en contacte a la seu més 
propera de CCOO per tenir una informació més àmplia. 

 
 

Auxiliars administratius 
 
A. Fase d’oposició 
 

1. Primera prova (consta de 3 exercicis) 
 

Primer exercici. Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. 
Qualificació de 0 a 5 punts. 

 
Segon exercici. Coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. El torn lliure tindrà 
50 preguntes més 3 de reserva. Les respostes errònies descomptaran una quarta part 
del valor d’una resposta encertada. 

 
La promoció interna tindrà 30 preguntes més 3 de reserva (estan exempts dels temes 1 
a 6 i dels temes 13 i 14 del temari). Qualificació de 0 a 5 punts. 

 
En el torn lliure, en el supòsit que hi hagi més de 1.872 persones amb una puntuació 
igual o superior a 2.5 punts, la puntuació mínima per aprovar l’exercici serà l’obtinguda 
per la persona aspirant situada per ordre de puntuació en el número 1.872. 

 
Tercer exercici. Un supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Qualificació de 0 
a 10 punts. 

 
2. Segona prova (català) 

 
B. Fase de concurs 
 

− Serveis prestats. Un màxim de 4.05 punts a raó de 0.05 punts per mes treballat. 
 

− Competències en tecnologies de la informació (ACTIC). Fins a un màxim de 3 punts. El 
certificat mitjà dóna 3 punts i el certificat bàsic dóna 2.75 punts (si es disposen de tots 
dos certificats només puntuarà el més alt). 

 
− Aptes sense plaça en processos selectius anteriors per accedir al mateix cos i escala. 

Fins a un màxim de 2.80 punts. Els aptes sense plaça de la convocatòria 
immediatament anterior tindran 1.80 punts i els de l’anterior a la darrera 1 punt. 
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Titulats superiors de salut pública 
 

A. Fase d’oposició 
 

1. Primera prova (consta de tres exercicis) 
 

Primer exercici. Coneixements de la part general. De caràcter obligatori i eliminatori. 
Qüestionari de 50 preguntes més 3 de reserva. Per cada resposta errònia es 
descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada. Qualificació de 0 a 5 
punts. El torn de promoció interna està exempt d’aquesta prova. 
 
Segon exercici. Preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori. 10 
preguntes sobre el contingut del temari general i del temari específic. Qualificació de 0 
a 5 punts. 
 
Supòsit pràctic. Un únic supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Qualificació 
de 0 a 10 punts. 

 
2. Segona prova (català) 

 
B. Fase de concurs 

 
− Serveis prestats. Un màxim de 4.75 punts a raó de 0.05 punts per mes treballat. A la 

promoció interna es valora com a màxim fins a 3 punts els serveis prestats. 
 
− Titulacions universitàries (que no sigui la que s’ha al·legat com a requisit per presentar-

se a l’oposició). Fins a 2.75 punts. També podran puntuar màsters, postgraus i 
doctorats. 
 

− Competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC). Fins a un màxim 
de 1.85 punts. El certificat mitjà dóna 1.85 punts i el certificat bàsic 1.50 punts. 
 

− Aptes sense plaça en el procés selectiu per accedir al mateix cos i especialitat aprovat i 
publicat per la resolució de 7 de juny de 2001 (l’oposició del 2001!) 

 
 

 ALTRES TEMES 
 

Al darrer grup de selecció la Generalitat va valorar la possibilitat d’una oferta d’ocupació 
pública del grup A1 de cossos generals. Ara ja han decidit que no hi haurà i que es posposa 
pel segon o tercer trimestre de 2011 qualsevol possible oferta d’ocupació pública del grup A1 
de cossos generals. 


