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MESA SECTORIAL 15.05.2017 
 
 
Concursos, Promocions Internes i Oferta d’Ocupació Pública 2017 
 
CCOO tornem a preguntar quina és la previsió de publicació de la convocatòria del concurs 
d’administratius que havia d’haver sortit aquest mes d’abril. La Directora General de Funció 
Pública es compromet a facilitar-nos una data abans de la propera reunió del Grup de Treball de 
Selecció i Provisió prevista pel dia 24 de maig d’enguany i que a la propera reunió de la Mesa 
Sectorial assistirà un responsable del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
(CTTI) per explicar-nos quines tasques informàtiques s’estan realitzant amb l’aplicatiu de provisió 
(concursos) que han fet endarrerir aquest procés.  
 
Pel que respecta a les previsions de publicacions de les diferents convocatòries relatives a la 
darrera OOP2017 aprovada per ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta 
parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017 (Correcció d'errades, 
DOGC núm. 7367, d'11.05.2017), CCOO demanem un calendari de convocatòries de l’OOP2017 i 
les que restin pendents de l’OOP2015 així com un calendari de processos de provisió (concursos). 
Funció Pública es compromet a tractar-ho al Grup de Selecció i Provisió ja que, hores d’ara, no 
disposen de cap dada. 
 
 
Proper Acord de Govern sobre criteris per a la formalització de nomenaments i 
contractacions del personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i el seu sector públic. 
 
Funció Pública informa que s’està treballant en un futur Acord de Govern per tal de flexibilitzar la 
gestió dels nomenaments i contractacions de personal temporal en els aspectes següents: 

• Que cada departament estableixi de manera motivada quins llocs son essencials o 
prioritaris i desapareguin les relacions de serveis essencials o prioritaris actuals. 

• Substitució per un control posterior de l’autorització prèvia de Funció Pública. 
• Generalització de la publicació dels llocs a cobrir (ATRI, INTRANETS, WEB...). 
• Establiment d’un període mínim de permanència als llocs assignats. 

CCOO demanem un esborrany d’aquest Acord per tal de poder fer aportacions i exposem que 
aquest tema s’hauria de tractar al Grup de Treball de Borsa d’Interins, actualment aturat. Funció 
Pública contesta que es reactivarà aquest grup de treball. 
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