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GRUP DE SELECCIÓ 
 
Ahir dia 27 d’abril de 2015 va tenir lloc la reunió del Grup de Selecció, depenent de la Mesa Sectorial de 
Negociació del Personal Administratiu i Tècnic. Els punts tractats al Grup han estat els següents: 
 
 
1. PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL PER L’ACCÉS ALS COSSOS D’ENGINYERS SUPERIORS 

INDUSTRIALS, DE MINES, i AGRÒNOMS. 
 
Funció Pública ens facilita una proposta per la convocatòria de Promoció Interna exclusiva per 
l’accés al cos de titulació superior, Enginyeria Industrial, i ens indica que, amb les especificitats 
corresponents, és aplicable a l’Enginyeria de Mines i als Enginyers Agrònoms. 
 
Les característiques de la convocatòria es poden veure en la proposta que adjuntem, però a grans 
trets són les següents: 
 
• Fase d’Oposició.- Constarà de quatre proves: 

 
o Primera prova.- Constarà de dos exercicis, de caràcter obligatori i eliminatori, en principi amb 

una valoració de 45 punts: 
 
 Primer exercici: Qüestionari tipus test de 50 preguntes (+ 4 de reserva) de coneixements i 

situacions pràctiques. Només sobre la part específica, d’acord amb el temari publicat per 
la Resolució GAP/4235/2006, de 14 de desembre; amb determinats temes exclosos (per 
Enginyers Industrials, els temes 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 44, 45, 46, i 47) 
No obstant SÍ entraran en el test els temes nous de la part general: Temes 5 i 15, 
publicats per la Resolució GRI/288/2015, de 17 de febrer. 
Puntuació: Fins a 22,5 punts. 
La puntuació mínima per superar l’exercici serà d’11,25 punts, però només podran 
superar-lo un màxim de 3 aspirants per plaça, per la qual cosa la nota de tall pot ser 
més alta. 
 

 Segon exercici: 10 preguntes de resposta breu, només sobre els temes de la part 
específica (No entren els temes exclosos del test). 
Puntuació: Fins a 22,5 punts. 
La puntuació mínima per superar l’exercici serà d’11,25 punts. 
 

o Segona prova.- Supòsit pràctic, de caràcter obligatori i eliminatori, sobre la totalitat del 
temari general i del temari específic. La puntuació serà de 40 punts i la prova es superarà 
amb un mínim de 20 punts. 
 

o Tercera prova.- Entrevista de competències professionals, de caràcter obligatori i no 
eliminatori, en principi amb una valoració de 15 punts. 
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CCOO considerem un despropòsit exigir als aspirants acreditar les seves competències 
professionals per mitjà d’una entrevista, quan tots seran treballadors públics amb anys 
d’experiència a l’Administració, i sol·licitem l’eliminació de la prova. 
 
Funció Pública considera que la prova és no eliminatòria i que serveix per puntuar les 
competències professionals dels aspirants i no està disposada a eliminar-la. 
 
CCOO sol·licitem que, com a mínim, es rebaixi la seva puntuació, que inicialment està 
fixada en 15 punts, a 10, i que els punts resultants s’afegeixin a la primera prova, per tal 
que puntuï sobre 50 punts. Funció Pública valorarà la proposta i donarà una resposta en la 
propera reunió del Grup de Selecció, fixada pel dimarts dia 5 de maig de 2015. 
 

o Quarta prova.- Exercici de coneixements de llengua catalana (llevat dels exempts). 
 

 
• Fase de Concurs.- Valoració de mèrits, en els termes que estableix la proposta, amb valoració de: 

 
o Serveis prestats.-      Fins a 15,25 punts 
o Titulacions.-     Fins a 8 punts 
o Grau personal consolidat i reconegut.-  Fins a 8 punts 
o ACTIC.-      Fins a 7 punts 
o Coneixements de català.-    Fins a 5 punts 
o Coneixements de llengües estrangeres.-  Fins a 6 punts 

 
TOTAL: Màxim: 49,25 punts 

 
 

 
2. DATA DE LA PRIMERA PROVA DE LA PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL PER L’ACCÉS AL COS 

DE GESTIÓ D’ADMINISTRACIÓ. 
 
A petició de CCOO, s’ha posat sobre la taula el malestar dels aspirants en el procés de 
Promoció Interna exclusiva per l’accés al cos de Gestió d’Administració per la fixació de la 
previsió de data d’examen en un dia laborable; i sol·licitem que tots els aspirants disposin del 
dia lliure per poder realitzar la prova. 
 
Funció Pública ratifica que la primera prova es realitzarà el dia 27 de maig de 2015, en un horari per 
determinar, que els aspirants gaudiran del dia lliure, i que es tindrà en compte a la gent que haurà 
de venir de fora de Barcelona. 

 
 

3. CONSTITUCIÓ DEL GRUP DE TREBALL PER A LA PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL PER 
L’ACCÉS AL COS SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ. 
 
A petició de CCOO, Funció Pública s’ha compromès a convocar el Grup de Treball abans de 
l’estiu per concretar la convocatòria pel procés de Promoció Interna exclusiva per l’accés al cos 
Superior d’Administració. 

 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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