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CONCURSOS I OPOSICIONS 

 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió del Grup de Treball de Selecció i Provisió, depenent 
de la Mesa Sectorial, celebrada ahir 13 de juny d’enguany. 
 
 

1. Promoció interna especial Cos Administratiu (PIE Administratiu): 375 places, la previsió de 
data d’examen és a finals d’octubre o principis de novembre d’aquest any 2019. Es preveu que 
el temari del Cos Administratiu es publiqui al novembre. 
 

2. Cos Superior: es manté la previsió de convocatòria de 760 places PESCO per al novembre 
d’enguany, possiblement amb la modalitat d’ambientologia recollida a la convocatòria. Atès que el 
temari d’aquesta nova modalitat es publicarà al novembre, la previsió del primer examen del Cos 
Superior serà al voltant del mes de maig de 2020. A proposta de CCOO, Funció Pública s’ha 
compromès a presentar una proposta de bases a la propera reunió del grup de treball. El temari de 
la promoció interna del grup A2 al grup A1 es publicarà en breu al portal ATRI. 
 

3. Educadors/es socials, àmbit d’execució penal: 301 places, es manté la data d’examen publicada 
al DOGC (27 de juliol). En els propers dies es publicarà el llistat d’admesos/es. Pel que fa al concurs 
de trasllats, es preveu que es resolgui abans que acabi el procés. 
 

4. Subalterns: es manté la convocatòria exclusiva adreçat a discapacitats/des intel·lectuals (151 
places OOP17) pel mes de novembre. Funció Publica, juntament amb equips multidisciplinaris 
d’avaluació, està estudiant el disseny i desenvolupament de les proves per adaptar-les a aquest 
col·lectiu. Els sindicats hem demanat a Funció Pública, per tal de reduir l’impacte que aquest procés 
pugui causar en el personal interí subaltern, que en la mesura del possible es dugui a terme 
paral·lelament el procés PESCO de subalterns previst pel 2021. CCOO hem sol·licitat a 
l’Administració que estudiï la idoneïtat dels llocs de destinació oferts a aquest col·lectiu i s’ha 
compromès a estudiar-ho. El temari ja està publicat i serà el mateix que regirà la convocatòria DIL. 
 

5. Altres processos selectius: l’Administració ens ha facilitat les propostes de les bases de 
diferents convocatòries (Inspecció de Seguretat Nuclear i Protecció Radiològica- subgrup A1-, 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports- subgrup A1-, Enginyeria Agrònoma- subgrup A1) per tal que 
les estudiem i fem les aportacions i observacions oportunes. 
 

6. Es mantenen les convocatòries i dates previstes dels diferents concursos de trasllats. Al 
darrer full d’aquest informatiu podeu consultar el Calendari actualitzat de convocatòries de selecció 
(oposicions) i provisió (concursos). 
 

7. CCOO hem qüestionat novament el valor de l’entrevista en els processos selectius, atès que 
considerem que és massa elevat i que pot comportar un element subjectiu. Hem demanat que sigui 
el més transparent i objectiu possible per a evitar possibles situacions de greuges. 
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CALENDARI DE CONVOCATÒRIES. PREVISIÓ DGFP A 12 DE JUNY DE 2019 
 
 

SELECCIÓ DE PERSONAL 
 
PROCESSOS EN CURS 
  

• Promoció Interna Especial Administratius (375 places). 

• Metges Avaluadors (10 places PESCO). 

• Treball Social (173 places PESCO). 

 
PROPERES OPOSICIONS 
 
 2019: Inspecció Financera (OOP17, 4 places)    juny 2019  

Enginyeria de camins, canals i ports (OOP17, 10 places)  2n semestre  
Inspecció de seguretat nuclear (OOP17, 3 places)   2n semestre  
Enginyeria agrònoma (OOP17, 21 places)    2n semestre  
Superior –totes les opcions- (PESCO, 760 places)   2n semestre 
Subaltern exclusiu DIL (OOP17, 151 places)   2n semestre  

 
 2020: Arxivística (OOP17, 20 places)      1r trimestre  

Biblioteconomia (OOP17, 15 places)     1r trimestre  
Administratiu (OOP17, 390 places)     1r trimestre  
Advocacia (OOP17, 10 places)      1r trimestre  
Enginyeria tècnica industrial (OOP17, 50 places)   1r trimestre  
Gestió (PESCO, 313 places)     2n semestre  
Enginyeria tècnica agrícola (PESCO, 102 places)  2n semestre  
Educació Social (PESCO, 255 places)    2n semestre  
 

 
2021: (PESCO): Arquitectura (25 places), Auxiliars Administratius (1.476 places), Biologia 

(28 places), Enginyeria de Telecomunicacions (3 places), Subalterns (398 places) i 
Administratius (435 places). 

 
 La OOP17 fineix el 20 d’abril de 2020. 
 
 
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL (CONCURSOS) 
 
 

2019: Enginyeria Agrònoma, Treball Social, Auxiliars, Arxivística, Biblioteconomia, 
Enginyeria Tècnica Industrial. 

 
2020: Arquitectura, Biologia, Enginyeria de Telecomunicacions, Subaltern, Enginyeria 

Tècnica Agrícola, Educació Social. 
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