
federació serveis a la ciutadania  

sector de la generalitat

INFORMA 
 
10.11.2015   108/2015 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona  ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona  ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Catalunya 2, 7è - 25002-Lleida  ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona  ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

REUNIÓ DELS GRUPS DE TREBALL DE 
SELECCIÓ i D’ADEQUACIÓ DE TITULACIONS DE 

LA MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓ  
 
Dilluns 9 de novembre de 2015 es van desenvolupar lloc les reunions del Grup de Selecció i del Grup 
d’adequació de titulacions , dependents de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Administratiu i 
Tècnic. Els punts tractats en aquests grups han estat els següents: 
 
1. PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL PER A L’ACCÉS ALS COSS OS D’ENGINYERS SUPERIORS 

INDUSTRIALS, DE MINES, i AGRÒNOMS. 
 
Funció Pública ens facilita la previsió de calendari de convocatòries següent: 

1. Enginyers industrials:  Novembre de 2016  
2. Enginyers de Mines:  1er. Trimestre de 2016  
3. Enginyers agrònoms:  Pendent de concretar. 

 
També ens comunica que el procés de sol·licituds per participar en aquests processos es realitzarà 
exclusivament en suport paper. 

 
 
2. PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL PER A L’ACCÉS AL COS S UPERIOR D’ADMINISTRACIÓ. 

 
L’Administració té previst publicar la convocatòria a finals del 1er. trimestre de l’any 2016 .  
 
En la reunió s’ha acordat l’exempció de 22 temes de la part general del temari per a l’exercici del test 
de coneixements, sent objecte de l’oposició els següents temes del temari aprovat per la Resolució 
GAP/2542/2008 (DOGC 12/08/2008):  
• Epígraf 5:  temes 17 a 27 .  L’Administració pública.  
• Epígraf 7:  temes 32 a 37 .  Economia del sector públic.  
• Epígraf 8:  temes 38 a 41 .  Estadística 
• Epígraf 9:  temes 42 a 48 . Gestió pública. 
• Epígraf 10:  temes 51 a 55 . Funció pública.  
• Epígraf 11:  temes 56 a 60 . Polítiques públiques. 
 
A aquest temari s’ha d’afegir un tema NOU,  el tema 12 bis, amb el contingut següent: 
Tema 12 bis .- Ètica i transparència dels poders públics. Valors è tics en les administracions 
catalanes. Transparència i accés a la informació pú blica. El bon govern. L’Oficina Antifrau de 
Catalunya . 
 
En la propera reunió del Grup de Selecció es concretaran els aspectes essencials de les bases de la 
futura convocatòria, però en principi serà molt similar al darrer procés de promoció interna del Cos de 
Gestió, afegint-se un exercici de “preguntes de resposta breu”. 
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Des de CCOO estem treballant en l'organització d'un s seminaris teòrico-pràctics per matèries, 
en els quals es faran explicacions teòriques dels t emes més importants, resolució de tests, 
preguntes breus i casos pràctics. En el cas que vol gueu formar part de la llista d'espera, us 
preguem envieu un correu electrònic a: osegura@formar-te.es . Us enviarem la informació 
d'aquests seminaris en els propers dies.  
 

 
3. PROMOCIONS INTERNES RESTA DE COSSOS GENERALS 

 
CCOO exposem que la Llei de Pressupostos de l’any 2014 (i posteriorment la de l’any 2015) va 
preveure els processos selectius exclusius de promoció interna per als diferents cossos generals de la 
Generalitat de Catalunya. Gairebé dos anys després, únicament s’ha convocat el procés de promoció 
interna del Cos Gestió (que, per cert, encara no està enllestit), motiu pel qual des de CCOO sol·licitem 
que es puguin solapar els diferents processos de pr omoció interna i no haver d’esperar a que vagi 
finalitzant cada procés per a convocar un altre procés diferent. 
 
Funció Pública es compromet a accelerar els processos exclusius de promoció interna (Cos 
d’Administratius i Cos d’Auxiliars) i portarà una proposta a la propera reunió del grup de selecció. 

 
4. OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2015 (DOGC 23/07/2015)  

 
Únicament ens han comunicat la previsió dels processos selectius següents: 
1. Cos d’Intervenció: novembre o desembre 2015 
2. Gestors tributaris (Agència Tributària): novembre 2015 

 
Respecte a la resta de processos corresponents a l’oferta d’ocupa ció pública de l’any 2015 , ens 
informen que l’EBEP estableix un període de 3 anys per a executar l’oferta i que ja ens donaran més 
informació en les properes reunions del grup de treball de selecció, atès que encara resten per 
concretar amb els Departaments diferents aspectes relacionats amb els esmentats processos (places, 
temaris, concursos de trasllats, etc.). 

 
5. CANVI DE NOM DEL GRUP DE SELECCIÓ i PROPERA REUN IÓ 

 
A partir d’avui el Grup de Selecció passarà a denominar-se Grup de Selecció i Provisió de llocs , i en 
ell es negociaran les ofertes d’ocupació públiques, les promocions internes exclusives i els concursos 
de trasllats. A petició de CCOO, Funció Pública s’ha compromès a convocar el Grup de Selecció i 
Provisió el dia 16 de desembre de 2015 per tractar d’accelerar els processos pendents i 
presentar un calendari a la major brevetat possible . 

 
6. GRUP D’ADEQUACIÓ DE TITULACIONS 

 
L’article 76 de l’EBEP va regular els nous grups de classificació professional dels funcionaris públics 
tenint en compte el procés de reordenació dels títols universitaris (especialment pel que fa al grup A, 
per a l’accés al qual s’exigeix el títol universitari de grau). Funció Pública entén que per a l’accés als 
cossos especials corresponents a una professió reglada, caldrà disposar del grau i del màster que 
habilita per a dita professió i que en aquest sentit la web del Ministeri d’Educació ja estableix una sèrie 
de correspondències de titulacions.  
 
Donada la complexitat del tema, l’Administració es compromet a valorar les propostes dels sindicats en 
aquesta matèria, emplaçant-nos a futures reunions per anar avançant en aquest tema. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


