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REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE SELECCIÓ I 
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL 02.06.2016

 
En data 2 de juny de 2016 s’ha reunit el grup de treball de selecció i provisió de llocs depenent de la Mesa Sectorial de 
Negociació. La Directora General de la 
procés selectiu de promoció interna exclusiva del Cos Superior. Sembla ser que la convocatòria està preparada des de 
fa uns dies, però per tal d’evitar que hi hagi cap problema,
el Decret de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, donat que afecta al 
Servei de Selecció. 
 
La Directora General ens confirma que 
Superior  es publicarà al DOGC la setmana del 13 de juny de 2 016
 
Funció Pública ens informa que s’oferiran
sindicats presents hem demanat que s’ofereixin directament 
superior per tal d’evitar que hi hagi cap persona resti en 
Funció Pública accedeix a aquesta petició sindical i ens confirma la distribució d’aquestes 309 places:
 

OPCIONS 

ÀMBIT GENERAL  
ÀMBIT JURÍDIC 

ÀMBIT ECONÒMIC 
ÀMBIT DE PREVENCIÓ 

 
 
Altres temes: 
 
-Titulació superior, enginyeria de camins, canals i ports
mes de juliol de 2016 i la convocatòria del procés selectiu es publicaria el mes d’octubre de 2016.
 
-Cos d’advocacia : Es preveu que la convocatòria del procés selectiu es publiqui en el DOGC durant el tercer trimestre 
de 2016. 
 
-Processos selectius de l’àmbit d’execució penal
el Departament de Justícia. S’acorda que a la 
estiguin presents els representants del Departament de Justícia per tal d’abordar els corresponents processos selectius.
 
-Diplomatura, educació social (àmbit general)
previsió de convocatòria d’aquest procés selectiu fins al segon trimestre de 2018.
 
-Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016
d’ocupació pública corresponent a l’any 2016.
 
 
Per últim, funció pública ens informa que s
servei de selecció es revisarà un cop depengui novament de Funció Pública. 
persones sigui el primer pas per agilitzar les convocatòries dels diferents concursos de mèrits i capacitats i que la revisió
del sistema informàtic finalitzi amb èxit e
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REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE SELECCIÓ I 
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL 02.06.2016

el grup de treball de selecció i provisió de llocs depenent de la Mesa Sectorial de 
a Directora General de la Funció Pública ha demanat disculpes per l’endarreriment de la convocatòria del 

procés selectiu de promoció interna exclusiva del Cos Superior. Sembla ser que la convocatòria està preparada des de 
fa uns dies, però per tal d’evitar que hi hagi cap problema, estan esperant a que el proper 9 de juny es publiqui al DOGC 
el Decret de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, donat que afecta al 

 la convocatòria del procés selectiu de promoció interna exclusiva del Cos 
es publicarà al DOGC la setmana del 13 de juny de 2 016.  

s’oferiran 281 places, més el 10% addicional, distribuïdes en diferents àmbits
sindicats presents hem demanat que s’ofereixin directament el total de 309 places  de promoció interna del cos 

per tal d’evitar que hi hagi cap persona resti en expectativa de nomenament o es nomeni de forma provisional. 
ix a aquesta petició sindical i ens confirma la distribució d’aquestes 309 places:

NOMBRE TOTAL  
DE PLACES 

RESERVA PERSONES 
DISCAPACITADES

205 
77 
15 
12 

309 

Titulació superior, enginyeria de camins, canals i ports : Està previst que el temari es publiqui al DOGC durant el 
i la convocatòria del procés selectiu es publicaria el mes d’octubre de 2016.

la convocatòria del procés selectiu es publiqui en el DOGC durant el tercer trimestre 

Processos selectius de l’àmbit d’execució penal : Funció Pública comenta que cal coordinar aquests processos amb 
el Departament de Justícia. S’acorda que a la propera reunió del grup de treball previst per al mes de juliol de 2016 
estiguin presents els representants del Departament de Justícia per tal d’abordar els corresponents processos selectius.

Diplomatura, educació social (àmbit general) : Segons el document que ens facilita funció pública, s’endarrereix la 
previsió de convocatòria d’aquest procés selectiu fins al segon trimestre de 2018. 

Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016 : Ens comenten que hi ha una previsió de més de 3.000 places per a l’Oferta 
ocupació pública corresponent a l’any 2016. 

Per últim, funció pública ens informa que s’ha reforçat el servei de provisió de llocs  amb dues persones
servei de selecció es revisarà un cop depengui novament de Funció Pública. Esperem que la i
persones sigui el primer pas per agilitzar les convocatòries dels diferents concursos de mèrits i capacitats i que la revisió
del sistema informàtic finalitzi amb èxit en el termini més breu possible. 
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REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE SELECCIÓ I 
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL 02.06.2016  

el grup de treball de selecció i provisió de llocs depenent de la Mesa Sectorial de 
Funció Pública ha demanat disculpes per l’endarreriment de la convocatòria del 

procés selectiu de promoció interna exclusiva del Cos Superior. Sembla ser que la convocatòria està preparada des de 
estan esperant a que el proper 9 de juny es publiqui al DOGC 

el Decret de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, donat que afecta al 

promoció interna exclusiva del Cos 

istribuïdes en diferents àmbits. Els 
de promoció interna del cos 
es nomeni de forma provisional. 

ix a aquesta petició sindical i ens confirma la distribució d’aquestes 309 places: 

RESERVA PERSONES 
DISCAPACITADES 

15 
5 
1 
1 
22 

: Està previst que el temari es publiqui al DOGC durant el 
i la convocatòria del procés selectiu es publicaria el mes d’octubre de 2016. 

la convocatòria del procés selectiu es publiqui en el DOGC durant el tercer trimestre 

: Funció Pública comenta que cal coordinar aquests processos amb 
propera reunió del grup de treball previst per al mes de juliol de 2016 

estiguin presents els representants del Departament de Justícia per tal d’abordar els corresponents processos selectius. 

ent que ens facilita funció pública, s’endarrereix la 

: Ens comenten que hi ha una previsió de més de 3.000 places per a l’Oferta 

amb dues persones més i que el 
Esperem que la incorporació d’aquestes 

persones sigui el primer pas per agilitzar les convocatòries dels diferents concursos de mèrits i capacitats i que la revisió 


