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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 14 
d’octubre d’enguany. 

  
   

1. Promoció interna especial Cos Administratiu (PIE 
Administratiu): 375 places. L’Administració, a instàncies de la part 
social, ha anunciat que la data d’examen és el 23 de novembre 
d’aquest any.  

 
 

2. Cos Superior: la previsió de convocatòria de 760 places PESCO, 
prevista per al novembre d’enguany, pot ser que s’ajorni fins al 
primer trimestre de 2020 atès que s’ha d’acabar de definir el temari 
de la nova modalitat d’ambientologia, així com les titulacions 
d’accés. 
 
La distribució de les 760 places serà: 

• opció general:   480 places,  

• opció jurídica:   190 places 

• opció econòmica:     30 places 

• opció de prevenció:    34 places 

• opció ambientologia:    26 places 
  

Pel que fa a la modalitat d’ambientologia, l’Administració ha estudiat 
les observacions que CCOO vam presentar, les ha considerat i 
properament es publicarà el nou temari amb les modificacions 
oportunes. 
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Pel que fa a les titulacions d’accés, la part social hem reclamat un 
aclariment de la proposta presentada per tal que s’ajusti a les 
tasques pròpies del cos. 

      
3. L’Administració ens ha fet arribar una proposta del temari del Cos 

Administratiu per tal que la part social fem arribar les esmenes 
oportunes, i que es publicarà un cop finalitzada la PIE Administratiu. 
 

4. Subalterns: es manté la convocatòria exclusiva adreçada a 
discapacitats/des intel·lectuals (151 places OOP17) durant el mes 
de novembre. Així com una convocatòria PESCO de 86 places per 
l’any 2021. Funció Publica, juntament amb equips multidisciplinaris 
d’avaluació, està dissenyant el desenvolupament de les proves per 
adaptar-les a aquest col·lectiu de forma individual, així com una 
guia d’estudi de caràcter entenedor. 

 
Pel que fa al procés de subalterns de 312 places, es preveu 
convocatòria pel novembre o primer trimestre de 2020. 
 

5. Altres processos selectius: l’Administració ens ha facilitat la 
previsió de calendari de les properes convocatòries de selecció 
(oposicions) i provisió (concursos). 

 
6. Altres temaris: el del cos de gestió s’està començant a preparar i 

es preveu que es pugui publicar al primer trimestre del 2020.  
 

7. Procés de treball social: a finals d’octubre es preveu la publicació 
llistes provisionals. Encara no hi ha previsió de la data de la prova. 

 
8. Pel que fa a les convocatòries PESCO, CCOO defensem que 

cada procés selectiu es consideri com una prova global en què els 
exercicis aïllats no tinguin caràcter eliminatori atès que hi ha cabuda 
legal per fer-ho. 

 

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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CALENDARI DE CONVOCATÒRIES. PREVISIÓ DGFP A 14 D’OCTUBRE DE 2019 
 

 

SELECCIÓ DE PERSONAL (OPOSICIONS) 

 

2019 Enginyeria agrònoma (OOP17, 21 places) octubre 
 Superior –totes les opcions- (PESCO, 760 places) novembre, o bé 
  1r trimestre 2020 
 Subaltern exclusiu DIL (OOP17, 151 places) novembre 
 Subaltern (PESCO, 312 places) novembre, o bé 
  1r trimestre 2020 
  
2020: Arxivística (OOP17, 20 places) 1r trimestre  
 Advocacia (OOP17, 10 places) 1r trimestre 
 Biblioteconomia (OOP17, 15 places) 1r trimestre 
 Administratiu (OOP17, 390 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 
Subalterns exclusiu DIL (PESCO, 86 places) 2n semestre 

 

2021: (PESCO): Arquitectura (25 places), Auxiliars Administratius (1.476 places), 
Biologia (28 places), Enginyeria de Telecomunicacions (3 places), 
Administratius (435 places) i convocatòries d’accés de categories 
transversals de personal laboral. 

 

La OOP17 fineix el 20 d’abril de 2020. 
 

 

PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL (CONCURSOS) 
 

2019: Enginyeria Agrònoma, Arxivística, 
 
2020: Auxiliars, Biblioteconomia, Enginyeria Tècnica Industrial, Subalterns, 

Treball Social, Arquitectura. 
 
2021: Biologia, Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Tècnica Agrícola, 

Educació Social. 
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