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REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE 
SELECCIÓ I PROVISIÓ 

 
Ahir dijous 12 de juliol es va reunir el grup de treball de selecció i provisió del personal administratiu i tècnic. 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats. Cal esmentar que, atesos els constants endarreriments en els 
processos de selecció i provisió, CCOO esperem que aquesta vegada es compleixin els terminis. 
 
CALENDARI DE CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL (OPOSICIONS) 
 
La calendarització de les properes convocatòries tant de PESCO (Pla d’Estabilització i Consolidació de 
Plantilles) com d’Oferta d’Ocupació Pública 2017 (OOP17) aproximada és la següent.  
 
PROCESSOS EN CURS 

 Enginyeria Industrial 

 Laborals DILs 

 
PROPERES OPOSICIONS 
 

2018: Inspectors Tributaris 
 Gestors Tributaris 

 
 2019: Administratius (375 places, Promoció Interna Especial)  1r semestre  

Inspecció financera (4 places OOP17)     1r semestre  
Treball social (PESCO)       1r semestre  
Metges avaluadors (PESCO)     1r semestre  
Enginyeria de camins, canals i ports (10 places OOP17)  2n semestre  
Inspecció de seguretat nuclear (3 places OOP17)   2n semestre  
Enginyeria agrònoma (21 places OOP17)    2n semestre  
Superior –totes les opcions- (PESCO)     2n semestre  

 
 2020: Educació Social (PESCO)     1r semestre 

Arxivística (20 places OOP17)      1r trimestre  
Biblioteconomia (15 places OOP17)     1r trimestre  
Administratiu (390 places OOP17)     1r trimestre  
Advocacia (10 places OOP17)      1r trimestre  
Enginyeria tècnica industrial (50 places OOP17)   1r trimestre  
Gestió (PESCO)       2n semestre  
Enginyeria tècnica agrícola (PESCO)     2n semestre  
PIE Auxiliars        2n semestre  

 
2021 (PESCO): Arquitectura, Auxiliars Administratius, Biologia, Enginyeria de Telecomunicacions, 

Subalterns i Administratius 
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CALENDARI DE CONVOCATÒRIES DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL (CONCURSOS) 
 
PROCESSOS EN CURS 

 Concurs de Trasllats d’Administratius (presa de possessió al novembre de 2018) 

PROPERS CONCURSOS DE TRASLLATS 
 
2018: 
         - Treball Social 
         - Arxivística 
         - Enginyeria Agrònoma 

2019: 
         - Auxiliars 
         - Biblioteconomia 
         - Enginyeria Tècnica Industrial 
         - Educació Social 

2020: 
         - Enginyeria Tècnica Agrícola 
         - Arquitectura 
         - Biologia 
         - Enginyeria Telecomunicacions 
         - Subalterns 

 
ALTRES TEMES TRACTATS 
 
L’Administració ens facilita la versió actualitzada dels temaris del Cos Superior i deixa un marge de 
temps d’una setmana perquè fem propostes d’ajustament per tal que al setembre es pugui publicar el temari 
definitiu. Al fil del canvi de temari queda pendent de concretar si es variarà el temari de la part general dels 
cossos especials dels grups A1 i A2. 
 
Respecte a la promoció interna especial del Cos Auxiliar al Cos Administratiu, en el 2018 no serà 
possible perquè Funció Pública considera que cal una habilitació legal i el decret de pròrroga pressupostària 
no habilita. Es demanarà per la llei de pressupostos del 2019. 
 
La part social som reticents a l’entrevista en els processos selectius. Així i tot, per a Funció Pública és 
imprescindible. Es preveu que en processos massius es substitueixi l’entrevista per algun altre mitjà, com 
ara proves de situació que avaluïn les competències professionals però que no generin la càrrega de feina i 
de temps que l’entrevista suposa. 
 
CCOO recordem que en els processos exclusius de promoció interna  previstos pel Pla d’Ocupació 
2012-2014  hi havia diferents col·lectius afectats apart del personal administratiu, com ara el personal 
subaltern. Demanem que dins de la proposta que es farà de projecte de llei de pressupostos per l’any 2019 
s’inclogui no només la promoció interna del D al C sinó la resta que preveia la llei i que no s’ha fet. 
  
Destacar que, a la nova Llei de Pressupostos, la limitació que hi havia en PESCO de serveis  essencials no 
es recull sinó que parla d’afectes al servei públic, per la qual cosa s’obren noves possibilitats. Així mateix, la 
puntuació en fase de concurs en PESCO, per les característiques que té, es valorarà en un 40%, i inclourà 
els serveis prestats i les titulacions ACTIC o equivalents (COMPETIC). De moment, podeu consultar la 
proposta actual de distribució del PESCO per personal funcionari seguint aquest enllaç. Quant al topall, els 
sindicats demanem eliminar el topall en la fase d’oposició del nombre d’aprovats per plaça. Funció Pública 
finalment accepta pujar el topall de 3 a 5 aspirants per plaça en tots els processos PESCO. 
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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