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Convocatòria de procés selectiu 
de nou ingrés per proveir places 
en règim de personal laboral fix 

 
 
La Direcció de Serveis del Departament de Política Territorial i Obres Públiques recentment ha signat, 
amb el Comitè Intercentres, un acord amb l’objectiu de treure a informació pública una propera 
convocatòria per proveir places de personal laboral fix. El total de places previstes a cobrir arriba a 
67. Es tracta doncs de portar a terme un procés de selecció mitjançant un concurs/oposició lliure i 
obert a tothom. 
 
Per demarcacions territorials, les places que sortiran a concurs corresponen les següents: 
  
Barcelona 40 
Girona  7 
Lleida  12 
Tarragona  8 
 
Els acords signats estableixen el número de places vacants, els temaris generals amb textos comuns 
per a totes, així com els que son específics per a cada grup professional, tal i com figura recollit a 
l’articulat de l’oferta pública. 
 
Així mateix queden reflectides les diferents categories i nivells concrets de les places a cobrir: 
 
Grup B: 

 
Programador/a informàtic/a. 

 
Grup C: 

 
C1: Tècnic/a especialista d’explotació de carreteres. 

  Tècnic/a especialista operador de control. 
  Tècnic/a especialista sobrestant d’obres públiques (DG Carreteres). 

Tècnic/a especialista sobrestant d’obres públiques (DG Ports A. Costes) 
 

.../... 
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C2: Auxiliar d’inspecció de transports 
  Conductor/a (carnet C) 
  Especialista d’oficis (arts gràfiques) 
  Especialista d’oficis (magatzem) 
  Especialista d’oficis (manteniment) 
  Especialista d’oficis (manteniment al pàrquing) 
  Pràctic/a topògraf 
  Tècnic/a auxiliar d’obres públiques (aforador) 
  Tècnic/a auxiliar d’obres públiques (suport al responsable del parc) 
 
Grup D: 
 

D1: Auxiliar de control. 
  Conductor/a (carnet B). 
  Oficial/a de primera conservador/a de carreteres. 
  Oficial/a de primera manteniment. 
  Oficial /a de primera pràctic especialitzat (pàrquing). 
  Telefonista i recepcionista. 
  
Grup E: 
 

Guarda. 
 
 
Si teniu qualsevol dubte ens podeu trucar. 
 
Secció Sindical de CCOO 
al departament de Política Territorial i Obres Públiques 
 
 
 
CURS DE PREPARACIÓ PER A L’OFERTA PÚBLICA 

DE PERSONAL LABORAL PTOP 
 
CCOO te previst organitzar, a partir de gener, un curs per preparar el temari de la 
part general. 
 
Les persones interessades en el curs envieu un correu electrònic a sarag@ccoo.cat 
per rebre més informació. 
 
 


