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REUNIÓ GRUP SELECCIÓ 12.06.2014 

PROMOCIÓ INTERNA COS GESTIÓ
 
El passat dijous 12 de juny va tenir lloc a Funció Pública la reunió del grup de selecció a on es va informar 
als sindicats de les característiques de la propera convocatòria de promoció interna del Cos 
Administratiu (subgrup C1) al Cos de Gestió (subgrup A2). 
 
Malauradament, l’Administració no ha tingut en compte les aportacions que els sindicats vam fer en una 
primera reunió que va tenir lloc a finals del mes de maig passat, especialment pel que fa a l’entrevista 
sobre competències professionals, la qual considerem del tot inadmissible. 
 
A continuació us informem de les principals característiques d’aquesta promoció interna: 
 
Previsió de dates: 
 
 Convocatòria: 4rt trimestre 2014 
 Realització de proves: 1er trimestre 2015 
 
Temari:  
 
Es manté el temari del Cos de Gestió de la Resolució GAP/1019/2009, de 14 d’abril (DOGC núm. 5364, de 
22 d’abril de 2009) i s’afegeix un nou tema, 13 bis: “Ètica i transparència dels poders públics. Valors ètics en 
les administracions catalanes. Transparència i accés a la informació pública. El bon govern. L’oficina 
antifrau de Catalunya”. 
 
Fase d’oposició: 
 
a) Primera prova. Exercici: 
 

1)- Qüestionari de coneixements i situacions pràctiques.  
Obligatori i eliminatori.  
Puntuació: fins a 30 punts (Mínim per superar-lo: 15 punts). 
Constarà de 50 preguntes de la part general del temari amb exempcions (11 temes) i de 
situacions pràctiques sobre aquests temes relacionades amb les funcions del cos. 
Hi haurà nota de tall (3 aspirants per plaça convocada). 

 
Els aspirants aptes sense places en els processos convocats en el 2007 i 2009 estaran exempts de 
realitzar aquest exercici i seran declarats aptes amb la puntuació mínima per superar-lo (15 punts), 
sens perjudici que el realitzin  per millorar la puntuació. 
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2)- Supòsit pràctic. 
Obligatori i eliminatori. 
Puntuació: fins a 50 punts (Mínim per superar-lo: 25 punts). 
Supòsit pràctic sobre la totalitat dels temes relacionat amb les funcions del cos (no 
especifiquen tipus de pràctic). 

 
b)- Segona prova. Entrevista per competències professionals, per “avaluar el grau d’adeqüació al perfil 
professional del cos” 
 Obligatori i no eliminatori. Puntuació: fins a 20 punts. 
 
Malgrat l’Administració ha rebaixat el percentatge de puntuació que tenia inicialment previst per aquesta 
prova, CCOO considerem totalment inadmissible que les competències professionals s’hagin d’acreditar 
mitjançant una entrevista pel seu caràcter totalment subjectiu i discrecional, per molt que l’Administració 
manifesti que aquesta entrevista tindrà uns ítems objectius i que es podran preparar convenientment per 
part dels aspirants.  
 
 
Fase de concurs: Fins a 33 punts. 
 
1)- Serveis prestats (en el cos de procedència, administratiu C1).  
0,083 punts per mes treballat amb un màxim de 10 punts.  
També es valoren els serveis prestats pel personal laboral fix (grup B) amb un màxim de 9 punts, en 
compliment del que disposa la DT 2ª de l’EBEP. 
Els serveis prestats com « assignació temporal » es valoren a raó de 0,11 punts per mes treballat. 
 
2)- Titulacions . Titulacions universitàries oficials. Màxim 5 punts. 
 a)- Doctorat i/o màster oficial : 1 punt  
 b)- Llicenciatura o grau : 2 punts 
 c)- Diplomatura o equivalent : 1,5 punts 
 
3)- Grau personal consolidat i reconegut. Màxim 6 punts. 
 Del 12 al 15 : 3 punts 
 Del 16 al 19 : 4,5 punts 
 Del 20 al 22 : 6 punts 
 
4)- Competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC). Màxim 5 punts. 
 Bàsic: 1,5 punts 
 Mitjà: 3 punts 
 Avançat: 5 punts 
 
5)- Coneixement de català. Màxim 3 punts. 
 C2 : 3 punts 
 Llenguatge jurídic, administratiu i correcció textos : 1 punt 
 
6)- Coneixements llengües estrangeres. Màxim 4 punts. 
 B2 (ex. First) : 1 punt 
 C1 (ex. Advanced) : 2 punts 
 C2 (ex. Proficiency) : 3 punts 
 
   

CCOO US SEGUIREM INFORMANT 


