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GRUP DE SELECCIÓ 
 
Aquest dimarts dia 5 de maig de 2015 ha tingut lloc la reunió del grup de selecció, depenent de la Mesa 
Sectorial de Negociació del Personal Administratiu i Tècnic, on es van tractar els punts següents: 
 
 
1.- Promoció interna per a l’accés al cos de titulació superior, enginyeria industrial 
 
A la darrera reunió del passat 27 d’abril de 2015, els sindicats ens vam manifestar en contra de “l’entrevista 
de competències professionals” i vam demanar que l’Administració considerés la retirada d’aquesta prova o, 
en el seu defecte, disminuir la puntuació de la mateixa. Malgrat les nostres peticions, Funció Pública manté 
el seu criteri i ens informa que la prova de competències professionals tindrà caràcter obligatori, però no 
eliminatori, i serà valorada amb 15 punts. 
 
Respecte a la puntuació per l’assignació temporal de funcions, caldrà un informe de l’assessoria jurídica 
per tal que la puntuació atorgada per aquest concepte s’ajusti a la normativa i sigui conseqüent amb el Pla 
d’Ocupació 2012-2014. Funció Pública concretarà la seva proposta a la propera reunió del grup de selecció. 
 
Els sindicats demanem que es mantingui el criteri de reservar la nota de l’examen als aspirants que hagin 
participat en processos anteriors. Funció Pública ens comenta que estudiarà la proposta i que això seria 
possible sempre i quan el temari no hagi canviat substancialment des del darrer procés selectiu d’enginyers 
industrials. 
 
 
2.- Promoció interna al Cos de Gestió 
 
Un cop confirmat que la primera prova del procés selectiu de promoció interna del Cos de Gestió tindrà lloc 
el proper dimecres 27 de maig de 2015, Funció Pública informa que ja han parlat amb tots els 
Departaments de la Generalitat per tal que les persones que participen en aquest procés disposin del 
temps necessari per fer l’esmentada prova, així com el desplaçament al lloc corresponent. 
 
Us aconsellem contacteu amb els serveis de personal del vostre departament per tal de sol·licitar l’esmentat 
permís. 
 
 
3.- Promoció interna al Cos Superior 
 
Funció Pública ens comunica que està estudiant les possibles novetats del temari del proper procés 
selectiu de promoció interna al cos superior i que espera poder dir-nos alguna cosa definitiva durant el 
proper mes de juny. 
 
Està previst que l’esmentat procés selectiu de promoció interna del cos superior es convoqui un cop resolt el 
concurs general de mèrits d’aquest cos, esperem que durant el quart trimestre de 2015. 
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