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REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE SELECCIÓ I 
PROVISIÓ DE LLOCS D’1 DE FEBRER DE 2017 

 
 
A instàncies de CCOO, el dimecres 1 de febrer de 2017 es va celebrar la reunió del grup 
de treball de selecció i provisió de llocs depenent de la Mesa Sectorial de Negociació. 
 
Atès que l’Administració va fer la convocatòria sense cap ordre del dia, els sindicats hem 
realitzat diferents demandes i peticions que resumim a continuació: 
 
 Per tal de conèixer l’actual situació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 

hem demanat informació sobre les vacants i el percentatge de places ocupades per 
personal interí en els diferents Cossos (generals i especials) de la Generalitat. 
L’Administració es compromet a lliurar-nos la màxima informació possible però ens 
demana un marge de temps per preparar-ho 
 

 CCOO comentem que en els darrers anys la mateixa Administració ha generat un 
problema com és l’elevat percentatge d’interinitat (=precarietat) a la Generalitat i 
que té la responsabilitat de buscar solucions amb caràcter general per a 
regularitzar aquesta situació. Funció Pública és conscient d’aquesta problemàtica i es 
compromet a fer les propostes que corresponguin al Govern de la Generalitat. 

 
 Sol·licitem informació sobre les dates de convocatòria dels darrers processos de 

selecció i provisió de llocs dels diferents Cossos de la Generalitat, així com la previsió 
dels processos futurs. 

 
 Els sindicats insistim que estem radicalment en contra que hi hagi entrevista en els 

processos selectius i que en cap cas tingui el caràcter eliminatori (apte o no apte). 
Malgrat no hi ha un “Acord” exprés sobre aquest punt, en els darrers processos 
selectius s’ha consensuat que en el cas que hi hagi entrevista, aquesta no tingui 
caràcter eliminatori per tal de garantir l’objectivitat del procés. 

 
 Es demana que a l’hora de preveure els processos selectius es tingui en compte que 

en determinats cossos especials els llocs de treball estan distribuïts en diferents 
Departaments, malgrat la majoria de places es puguin concentrar en determinats 
àmbits (Treball Social, Educadors/es, Psicòlegs, etc).  
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 L’Administració informa que des de l’entrada en vigor de l’EBEP l’any 2007 ja no es 
poden fer processos de “funcionarització” per al personal laboral, però que en virtut de 
la disposició transitòria segona de l’EBEP el personal laboral fix que acompleix 
funcions o llocs classificats com a propis de personal funcionari pot participar en els 
processos selectius de promoció interna convocats per al personal funcionari. 

 
 L’Administració es compromet a “estudiar” la viabilitat de la promoció interna 

vertical o horitzontal per aquells cossos especials que actualment no tenen aquesta 
possibilitat de promocionar-se, així com les diferents opcions de promoció interna del 
subgrup C1 al grup A. 

 
 Els sindicats tornem a demanar informació sobre el desenvolupament del procés 

selectiu de promoció interna del Cos Superior. L’Administració es limita a informar 
que les notes de les correccions dels exercicis pràctics es publicaran “en breu”.  

 
 Una vegada més tornem a demanar a Funció Pública que les persones que participen 

en els concursos de trasllats puguin conèixer amb la suficient antelació les 
característiques de les places a les quals poden optar (horaris especials, a on es troba 
exactament, etc.).  

 
 Els sindicats preguntem per l’Oferta d’ocupació pública prevista per a l’any 2017. 

Funció Pública confirma el que va comentar la Directora General en la Mesa Sectorial 
del passat 27 de gener però hores d’ara no pot especificar el número de places 
concretes i la distribució pels diferents cossos de la Generalitat. Ens avancen que 
degut a les necessitats de l’Administració tenen intenció que hi hagi una important 
oferta de places del Cos Superior i a altres cossos de la Generalitat. 

 
CCOO comentem que fa molts anys que no es fan processos selectius (ni 
concursos de trasllats) a molts cossos generals i especials de la Generalitat i demanem 
que l’Administració no concentri l’Oferta de places en determinats cossos sinó que es 
distribueixin el total de les places de l’Oferta entre tots els cossos de la Generalitat i 
que en els propers anys s’actuï d’igual manera. 

 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


