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OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PARCIAL 2017 
PERSONAL FUNCIONARI 

 

 
Ahir, 27 de desembre de 2018, es va publicar al DOGC l’ACORD GOV/156/2018, de 20 
de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'estabilització i 
consolidació de l'ocupació temporal del personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya per al 2017. 
 
 
S’oferten un total de 4.323 places PESCO de cossos i escales de funcionaris/àries de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb les característiques més destacables 
que tot seguit us indiquem: 
 

• Les convocatòries derivades d'aquesta oferta s'han d'executar en el termini de tres 

anys. 

• Els processos selectius d'accés als cossos i escales de personal funcionari en 

aquestes places es convocaran pel sistema de concurs oposició i la valoració dels 

mèrits de la fase de concurs significarà el 40 per cent de la puntuació màxima 

assolible en el conjunt del concurs oposició. 

• En la fase de concurs dels processos selectius per a l'accés, pel sistema de torn 

lliure, als cossos i escales esmentats es valorarà, exclusivament i en la proporció 

que determini la convocatòria, els serveis prestats en el mateix cos i/o escala 

objecte de convocatòria i el nivell de les competències en matèria de 

tecnologies de la informació i la comunicació, acreditades mitjançant el 

certificat ACTIC o equivalent. 

• L’Oferta també contempla les places que han de ser proveïdes mitjançant 

promoció interna així com les reservades per a les persones que tinguin 

reconeguda la condició legal de discapacitat i les adreçades a persones amb 

dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual. 

 
A la pàgina següent us consignem un quadre amb les 4.323 places per cossos i escales. 
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