
 

   
 
 

INFORMA 
  
21.06.2019   54/2019 

 
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

Gran Via de Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 224 070 
C/ Enric Granados, 5 - 25006-Lleida ● Telèfon: 973 263 666 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

OPOSICIONS SUBALTERNS/ES 
FORMACIÓ ACTIC-COMPETIC 

 
 
 
OPOSICIONS SUBALTERNS/ES 
 
Arrel de la petició de la part social en la reunió del grup de selecció i provisió 
que va tenir lloc el passat dimecres 12 de juny, l’Administració ha acceptat la 
proposta raonada dels sindicats i ha avançat la convocatòria de 398 
places PESCO de l’agrupació de subalterns prevista pel 2021, pel segon 
semestre de 2019.  Aquest fet és per reduir l’impacte que el procés de les 
151 places reservades a subalterns DIL (la convocatòria del qual està 
prevista pel mes de novembre), pugui causar en aquest col·lectiu.  
 
El temari, que ja està aprovat, el podeu consultar en el aqust enllaç. CCOO 
tenim previst properament oferir cursos de formació per a la superació 
d’aquest procés selectiu. Us informarem més detalladament quan tinguem 
tancada l’oferta formativa. 
 
 
OFERTA FORMATIVA ACTIC - COMPETIC 
 
Atesa la proximitat de convocatòries de processos selectius i el pes que en 
ells es preveu que tindrà l’acreditació de coneixements en TIC, CCOO us 
oferim dues possibilitats de formació. 
 
Fundació Paco Puerto 
 
La Fundació Paco Puerto, centre col·laborador reconegut per la Generalitat, 
organitza cursos de formació on-line que preparen per a superar la prova i 
aconseguir l’acreditació ACTIC de nivell bàsic i mitjà.  
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El període d’inscripció i matriculació es manté obert tot l’any. El procediment 
per inscriure’s al curs el podeu consultar en aquest enllaç. 
 
Els preus dels cursos son: 

• ACTIC BÀSIC:  Afiliats/des a CCOO: 30€ No afiliats/des: 60€ 
• ACTIC MITJÀ:  Afiliats/des a CCOO: 40€ No afiliats/des: 80€ 

 
Per qualsevol dubte o consulta contacteu amb fppuerto@ccoo.cat o per 
telèfon 934812217 
 
 
 
Escola d’Adults Manuel Sacristán 
 
El Centre de Formació de Persones Adultes Manuel Sacristán, centre 
públic col·laborador de CCOO, organitza  cursos de formació dels 3 nivells 
de COMPETIC (tant els nivells 2 i 3 es poden cursar també a distància). 
 
El certificat COMPETIC és la certificació acreditativa de la competència 
digital. Els certificats COMPETIC són totalment equivalents als ACTIC, així 
que són vàlids per computar com a mèrits en oposicions. 
 
El període de preinscripció per aquests cursos és del 18 de juny fins el 25 
de juny. En aquest enllaç podeu consultar el període d’inscripció i la 
documentació a portar. També en Aquest enllaç  podeu trobar més 
informació sobre el COMPETIC i sobre la oferta formativa que s’ofereix. 
 
El preu únic d’aquests cursos són 10 € el COMPETIC 1 i 5 € el COMPETIC 
2 i 3. 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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