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MESA SECTORIAL 19.12.2016 
 
PROCESSOS SELECTIUS I DE PROVISIÓ: PROMOCIONS INTERNES I CONCURSOS 
 
Funció Pública ens lliura un calendari orientatiu actualitzat de convocatòries de concursos de 
mèrits i selecció de personal (promocions internes). Aquest calendari modifica l’anterior que ens 
va ser lliurat a la Mesa Sectorial del 2 de març de 2016 (vegeu la nostra nota informativa 16/2016). 
A instàncies de CCOO, Funció Pública es compromet al compliment d’aquests terminis sempre i 
quan es solucionin els problemes del programari informàtic a primers de l’any 2017. 
 
Previsió de Concursos: 

 
Cossos Generals 

 

 
Inici 

COS ADMINISTRATIU (SUBGRUP C1) setembre 2017 
COS AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ (SUBGRUP C2) març 2018 

 
Cossos Específics 

 

 
Inici 

 
ENGINYERIA AGRÒNOMA març 2017 
METGES AVALUADORS desembre 2016 

DIPLOMATURA, EDUCACIÓ SOCIAL octubre 2017 
DIPLOMATURA, TREBALL SOCIAL maig 2017 

 
Previsió de Processos de Selecció per Promoció Interna: 

 
Cossos Generals 

 

 
Inici 

 
Fi 

SUPERIOR juny 2016 juliol 2017 
COS ADMINISTRATIU (SUBGRUP C1) novembre 2017 octubre 2018 

COS AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ (SUBGRUP C2) maig 2018 abril 2019 
 

Cossos Específics 
 

 
Inici 

 

 
Fi 

ENGINYERIA AGRONOMA maig 2017 març 2018 
 
Previsió de Processos de Selecció per Oferta d’Ocupació Pública: 

ADVOCACIA En curs 
ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS En curs 

METGES AVALUADORS febrer 2017 
DIPLOMATURA, EDUCACIÓ SOCIAL febrer 2018 
DIPLOMATURA, TREBALL SOCIAL setembre 2017 
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Funció Pública ens informa que el CTTI no ha resolt encara el problema informàtic amb la base de 
dades de concursos però que s’ha compromès a lliurar, a mitjans de gener, un calendari de 
desenvolupament del programari. Quan es pugui disposar d’aquest calendari es convocarà el grup 
de selecció per tal de negociar les bases de les convocatòries dels diferents processos selectius i 
les possibles actualitzacions dels temaris. 
 
 
DECRET DE JORNADA I HORARIS 
 
Funció Pública ens informa que un cop concloguin els treballs parlamentaris sobre racionalització 
d’horaris es convocarà un grup de treball per tractar possibles modificacions del Decret de 
Jornada i Horaris. Per part de CCOO assistiran els companys Carlos Aguilar 
(carlosaguilar@ccoo.cat) i Josep Lluís Pérez (jolupe@ccoo.cat). 
 
 
CONVOCATÒRIES INSPECTORS I SOTSINSPECTORS COS DE BOMBERS 
 
En relació amb la convocatòria del concurs oposició per cobrir 18 places de sotsinspectors/es de 
l’escala executiva i de 7 places d’inspectors/es de l’escala superior del Cos de Bombers, la part 
social denunciem que no es cobreixin totes les places necessàries pel bon funcionament del Cos. 
A més a més, els llocs ofertats no garanteixen els reforços de les guàrdies territorials. Els sindicats 
de la Mesa demanem que aquesta dotació pressupostària es destini a incrementar el número de 
llocs base i de comandaments intermitjos. 
 
L’Administració fa cas omís dels nostres arguments i tirarà endavant les convocatòries que seran 
publicades en el seu moment. 
 
Així mateix, també denunciem que la submissió obligatòria a proves psicofísiques i mèdiques del 
personal del Cos ha de tractar-se prèviament al corresponent Comitè de Seguretat i Salut i no dur-
les a terme unilateralment per part de l’Administració. 
 
 
CAPS D’ÀREA BÀSICA DEL COS D’AGENTS RURALS 
 
Pel que respecta a la cobertura provisional de 4 places de Caps d’Àrea Bàsica del Cos d’Agents 
Rurals a Tarragona, denunciem que això és només la punta de l’iceberg de la precarietat en 
l’estructura de comandaments del Cos d’Agents Rurals i que és totalment insuficient. 
 
 
La propera Mesa Sectorial s’ha convocat pel dia 23 de gener de 2017. 
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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