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DARRERA INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE LA PROMOCIÓ 
INTERNA AL COS DE GESTIÓ 

 
Aquest divendres dia 20 de juny de 2014, va tenir lloc una nova reunió del grup de treball de selecció, 
depenent de la Mesa Sectorial de Negociació, convocada d’urgència per l’Administració, en la qual Funció 
Pública ens feia arribar un nou esborrany de les característiques de la convocatòria de promoció interna 
del cos administratiu (subgrup C1)  al cos de gestió (subgrup A2). 
 
Després de reiterar el nostre desacord a la proposta inicial de l’Administració a la Mesa Sectorial de 
Negociació que va tenir lloc el dilluns dia 16 de juny, en la reunió d’aquest divendres dia 20 s’han produït 
alguns canvis en la proposta inicial per aquest procés de promoció interna, especialment pel que fa al pes 
de l’entrevista per competències professionals (que passa de 20 a 15 punts, la qual cosa representa una 
valoració del 10% del total del procés en lloc del 15%, com estava inicialment previst),  augmentant-ne la 
puntuació de la fase de mèrits (passant dels 33 punts inicialment previstos a un total de 49,25 punts en 
aquesta darrera proposta), i augmentant també la puntuació del qüestionari de coneixements i 
situacions pràctiques (que passa de 30 a 35 punts). 
 
Els sindicats hem demanat que tots els membres del Tribunal siguin presents a les entrevistes de 
competències professionals per intentar garantir la màxima objectivitat i transparència d’aquesta prova 
(Funció Pública es compromet a que hi hagin un mínim de tres membres a totes les entrevistes), al marge 
de sol·licitar que es publiquin les corresponents competències professionals i els criteris per poder preparar 
la prova. 
 
A continuació us tornem a informar de les principals característiques del procés de promoció interna 
del cos d’administratius (subgrup C1) al cos de gestió (subgrup A2): 
 
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 (Màxim 100 punts): 
 
a) Primera prova. Exercici: 
 

1)- Qüestionari de coneixements i situacions pràctiques. (Màxim 1h 30m) 
Obligatori i eliminatori.  
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Puntuació: fins a 35 punts (Mínim per superar-lo: 17,5 punts). 
Constarà de 50 preguntes de la part general del temari amb exempcions (12 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 (17,5 
punts), sens perjudici que el realitzin  per millorar la puntuació. 

 
2)- Supòsit pràctic. (Màxim 1h 45m) 
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 , i es valora els 
coneixements, la capacitat per aplicar-los a la pràctica laboral, la capacitat analítica, de síntesi i la 
qualitat en l’expressió i presentació. 

 
b)- Segona prova. Entrevista per competències professionals, per “avaluar el grau d’adequació al perfil 
professional del cos”. (30 minuts aproximadament). 
 Obligatori i no eliminatori. Puntuació: fins a 15 punts. 
 
c)- Tercera prova: Exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana (llevat els 
exempts) 
 
Fase de concurs: Fins a 49,25 punts. 
 
1)- Serveis prestats (en el cos de procedència, administratiu C1 o categories homologues).  
0,083 punts per mes treballat amb un màxim de 15,25 punts 
També es valoren els serveis prestats pel personal laboral fix (grup B) amb un màxim de 14,25 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 8 punts. 
 a)- Doctorat i/o màster oficial : 3 punts  
 b)- Llicenciatura o grau : 5,5 punts 
 c)- Diplomatura o equivalent : 3,5 punts 
 
3)- Grau personal consolidat i reconegut. Màxim 8 punts. 
 Del 12 al 15 : 4 punts 
 Del 16 al 19 : 6 punts 
 Del 20 al 22 : 8 punts 
 
4)- Competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC). Màxim 7 punts. 
 Bàsic: 2 punts 
 Mitjà: 4 punts 
 Avançat: 7 punts 
 
5)- Coneixement de català. Màxim 5 punts. 
 C2 : 4 punts 
 Llenguatge jurídic, administratiu i correcció textos : 1,5 punts 
 
6)- Coneixements llengües estrangeres. Màxim 6 punts. 
 B2 (ex. First) : 1 punt 
 C1 (ex. Advanced) : 3 punts 
 C2 (ex. Proficiency) : 5 punts 
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