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Preguntes freqüents del procés de selecció exclusiu de promoció interna per 

proveir 375 places de l’escala administrativa del cos administratiu (grup C, 

subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (convocatòria 229) 
 

A més de consultar aquestes preguntes freqüents, de caràcter orientatiu, us recomanem que 

llegiu atentament les bases específiques de la convocatòria. 

 

1. Quins requisits he de complir per presentar-me a la convocatòria? 
 

 Ser funcionari/ària de carrera de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar 
d’administració (grup C, subgrup C2) de la Generalitat de Catalunya. 

 Tenir una antiguitat d’almenys 2 anys de servei actiu com a funcionari/ària o interí/ina 
d’aquest cos. 

 Tenir els coneixements de nivell de suficiència C1. Com puc quedar exempt de la prova 
de llengua catalana? 

 Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de 
les places convocades. 

 No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni separat mitjançant 
expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni pertànyer al mateix 
cos o escala objecte de la convocatòria. 

 

 

2. Si soc laboral fix, em puc presentar a la convocatòria? 
 

Només us hi podeu presentar en el cas que sigueu laboral fix de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya del grup C, categoria C1 tècnic administratiu, i que en la data 

d’entrada en vigor de l’EBEP (13/5/2007) estiguéssiu desenvolupant funcions o llocs classificats 

com a propis del personal funcionari (i que reuniu la resta de requisits). 

 

 

3. En quina situació administrativa haig d’estar? 
 

Només podeu participar en el procés si us trobeu en alguna de les situacions següents: 

 

 Servei actiu 

 Situació administrativa que comporti reserva de plaça o destinació 

 Prestació de serveis en altres administracions 

 Excedència voluntària per incompatibilitats amb prestació de serveis en qualsevol altre 
lloc de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. 

 

 

4. Qui es pot presentar a les places de reserva? 

 

 De les 375 places convocades, 28 places es reserven a les persones aspirants que 

tinguin la condició legal de discapacitades. 
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 La participació en el procés per la via de reserva està limitada als aspirants amb la 
condició legal de discapacitat. 

 Els aspirants que us hi vulgueu acollir, ho heu d’indicar expressament a la sol·licitud.  

Per conèixer amb detall en què consisteix la reserva de places i la manera de participar per 
aquesta via, consulteu Accés per a persones amb discapacitat. 
 

 

5. Què haig de fer si necessito adaptacions? 

 

Els aspirants amb una discapacitat igual o superior al 33% que necessiteu adaptacions per 

realitzar les proves i/o en el vostre lloc de treball, cal que ho indiqueu expressament a la 

sol·licitud.  

 

Quan les vostres dades no constin en la Direcció General de Protecció Social del Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies o l’òrgan corresponent, o no autoritzeu el Tribunal 

Qualificador a sol·licitar-ho, us heu d’adreçar als equips de valoració multiprofessional 

d’aquesta Direcció General en el termini de presentació de sol·licituds de participació en el 

procés selectiu per obtenir el dictamen vinculant. 

 

 

6. Quina titulació he de tenir? 
 

Per participar en el procés necessiteu algun dels títols següents: 

 Títol de batxiller  

 Títol de tècnic 

 Una de les equivalències que trobareu a Titulacions per a l’accés a l’escala 
administrativa del cos administratiu. 

 Només en el cas de no disposar de cap de les titulacions esmentades anteriorment, si 
teniu 10 anys d’antiguitat en el subgrup C2 o bé 5 anys d’antiguitat en aquest subgrup i 
heu superat un curs de formació. A efectes de còmput de l’antiguitat s’inclouen tant 
els períodes de funcionari/ària com els d’interí/ina. 

 

 

7. Com puc fer la meva sol·licitud a la convocatòria? 
 

Només per Internet, a través de la plataforma Tràmits gencat. Trobareu l’enllaç directe al tràmit 

entrant a l’apartat Presentació de sol·licituds de la Convocatòria 229 - Cos administratiu 

(subgrup C1) - promoció exclusiva per a funcionaris. 

 

Quan sigueu al tràmit trobareu a la pestanya Documentació relacionada el document Guia del 

tràmit, que us ajudarà pas a pas a fer la sol·licitud. 

 

 

8.  Què he de fer si he enviat la sol·licitud incompleta o amb alguna errada? 

 

Si quan ja heu enviat la sol·licitud us adoneu que us heu equivocat o hi falten dades, no heu de 

fer una nova sol·licitud sinó que heu de fer la comunicació pel registre electrònic de la seu 

electrònica de la Generalitat de Catalunya adreçada a al Departament de Polítiques Digitals i 
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Administració Pública amb el tema Administració Pública, subtema Oposicions. Indiqueu el 
número de convocatòria 229. 

 

 

9.  Quin és l'import de la taxa d’inscripció? 

 

 Sol·licitud i pagament telemàtics: 31,80 euros. 

 Amb bonificació per a membres de família monoparental o de famílies nombroses de 
categoria general i amb sol·licitud i pagament telemàtics: 19,90 euros. 

 Amb bonificació per a membres de família monoparental o famílies nombroses de 
categoria especial i amb sol·licitud i pagament telemàtics: 11,95 euros. 

 

 

10.  Com he de pagar la taxa? 

 

Un cop tramesa la sol·licitud telemàtica teniu dues opcions de pagament: 

 

 En línia amb targeta bancària: empleneu l’apartat Targeta de crèdit/dèbit i pagueu 
telemàticament. 

 Carta de pagament: descarregueu i imprimiu la carta de pagament. Amb la carta 
podreu abonar l’import de la taxa a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina 
de l’entitat col·laboradora Caixabank. 

 

De manera excepcional, podeu fer una transferència bancària, ingrés en compte o gir postal o 

telegràfic al compte ES75 2100 3000 1622 0162 8357. Hi heu de fer constar el nom i els 

cognoms, l’import de la taxa i el número de registre de la convocatòria. 

 

En el cas que NO feu el pagament en línia amb targeta bancària, l’apartat Pagament de la 

pàgina de Tràmits gencat apareixerà sempre com a pendent. 

 

La manca de pagament, el pagament incomplet i la no acreditació del motiu d'exempció o 

bonificació, determinen l'exclusió de l’aspirant de la convocatòria. 

 

 

11.  He d’adjuntar la titulació amb la sol·licitud telemàtica?  
 

No, no l’heu d’adjuntar. 

 

 

12.  He de presentar alguna documentació amb la sol·licitud telemàtica? 

 

Només heu d’annexar els documents acreditatius corresponents les persones següents: 

 

 Aspirants amb discapacitat igual o superior al 33% que no hagueu autoritzat l’òrgan 
convocant per fer les comprovacions corresponents en relació amb el dictamen preceptiu 
o no constin les dades en la Direcció General de Protecció Social en el cas que 
necessiteu adaptacions en la realització de les proves i/o en el lloc de treball. 

 Aspirants que aneu per la via de reserva i no hagueu autoritzat l’òrgan convocant 
respecte  de l’emissió del dictamen preceptiu. 
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 Aspirants que us trobeu en algun dels supòsits de bonificació o exempció de la taxa que 
no hagueu autoritzat l’òrgan convocant per fer les comprovacions corresponents. 

 

 

13.  Després de formalitzar la sol·licitud, què he de comprovar? 
 

 Quan es publiquin les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos, heu de 

comprovar la vostra admissió. Si heu quedat exclòs provisional, disposeu d’un termini de 

10 dies per esmenar els defectes de la vostra sol·licitud inicial o per completar la 

documentació requerida. Podeu presentar les esmenes amb una comunicació 

pel registre electrònic de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya adreçada a al 

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública amb el tema Administració 

Pública, subtema Oposicions. Indiqueu el número de convocatòria 229. 

 

 Quan es publiquin les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos, heu de 

comprovar de nou la vostra admissió. 

 

 

14.  Un cop estigui admès/esa, quines proves hauré de fer? 

 

Hi ha una primera prova obligatòria: 

 

Exercici Descripció Caràcter Temps Qualificació 
Mínim per 
aprovar 

Primer:  
test de 
coneixements 
generals i situacions 
pràctiques 

 

Qüestionari de 50 preguntes (+ 7 de 
reserva) amb 4 respostes alternatives 
que només 1 és correcta: 

 30 sobre coneixements generals 

 10 sobre una primera situació pràctica 

 10 sobre una segona situació pràctica 
 

Obligatori i 
eliminatori 

1h 30’ 

 

0 a 40 punts 
  

Les respostes 
incorrectes resten ¼ 

de punt 
 

20 punts 

 

Segon:  
supòsit pràctic 
 

Resolució d’un supòsit pràctic basat en 
una o més situacions professionals 

Obligatori i 
eliminatori 

1h 30’ 0 a 45 punts 22,5 punts 

 

Tercer: test de 
competències 
professionals 
 

Qüestionari sobre les 6 competències 
professionals a partir del plantejament 
de situacions plausibles  

Obligatori i 
NO eliminatori 

1h 
0 a 15 punts 

(2,5/competència) 
---- 

 

 

Hi ha una segona prova que només heu de fer els aspirants que no hagueu acreditat el nivell 

C1 de català. 

 

 

15.  Sobre quines matèries versen els exercicis? 

 

 Primer exercici: temes 5, 6, 9-15, 17, 21, 23-26, 27-31 del temari aprovat per la 
Resolució GAP/1234/2008, amb les modificacions dels temes 5, 6 i 17 que consten a 
l’apartat 1.3 de les bases específiques (annex 1 de la convocatòria). 

 Segon exercici: els mateixos temes del primer exercici relacionats amb les funcions i 
competències descrits als annexos 2 i 3 de la convocatòria. 

 Tercer exercici: competències professionals descrites a l’annex 3 de la convocatòria. 
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16. Com puc quedar exempt/a de la segona prova (llengua catalana)? 

 

Amb les qualificacions del segon exercici de la primera prova es publicarà una llista provisional 

d’aspirants que han de realitzar la prova de llengua catalana. Aquesta llista s’elabora a partir de 

les dades que consten tant a la base de dades de convocatòries de selecció de personal com 

en el Registre general de personal. 

 

Les persones que consteu en aquesta llista potser podeu acreditar els coneixements de llengua 

catalana. 

 

 

17.  Quan es farà la primera prova? 

 

A partir de tres mesos des de la data de publicació al DOGC de la convocatòria d’aquest 

procés selectiu. 

 

 

18.  Com se supera la primera prova? 

 

Per superar la primera prova s’han d’aprovar el primer i el segon exercicis i haver fet el tercer 

exercici. El tribunal només corregirà el segon exercici dels aspirants que hagin superat el 

primer i només corregirà el tercer dels aspirants que hagin superat el segon. 

 

La puntuació total de la primera prova s’obté de sumar les notes dels tres exercicis. 

 

 

19.  Quins mèrits puc al·legar?  

 

Durant la fase de concurs es valoren, fins a un màxim de 49,20 punts, els mèrits següents: 

 

Mèrit Puntuació 

Serveis prestats a 
l’Administració pública 

Fins a un màxim de 19,20 punts 

 Cossos d'administració general 
 

 Categories de personal estatutari de gestió i serveis del grup 
C, subgrup C2 
 

 Categories laborals homòlogues,  
 

en què s'hagin desenvolupat funcions pròpies de l’escala 
auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració (grup C, 
subgrup C2)  

0,17 punts / mes treballat 

Personal laboral fix del grup C, categoria C1 tècnic 
administratiu 

0,17 punts / mes treballat 

Serveis prestats mitjançant assignació temporal de funcions en 
qualsevol dels casos anteriors 

0,21 punts / mes treballat 

Grau personal consolidat i 

reconegut (funcionaris de 

carrera de la Generalitat) 

Fins a un màxim de 6 punts 

Graus 12 a 13 2 punts 

Graus 14 a 16 4 punts 

Graus 17 a 18 6 punts 
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Titulacions 

Fins a un màxim de 5 punts 

Tècnic superior (família d’administració i gestió / família 
d’informàtica i comunicacions) 

4 punts 

Tècnic superior (d’altres famílies professionals) 2 punts 

La titulació universitària de nivell més alt de les que s’acreditin 1 punt 

Competències en 

tecnologies de la informació 

i la comunicació (ACTIC) 

Fins a un màxim de 7 punts 

Certificat bàsic 2 punts 

Certificat mitjà 4 punts 

Certificat avançat 7 punts 

Coneixements de llengua 

catalana 

Fins a un màxim de 6 punts 

Nivell superior de català (C2) 4 punts 

Llenguatge jurídic (mínim 40 hores lectives) 1,5 punts 

Llenguatge administratiu (mínim 40 hores lectives) 1,5 punts 

Correcció de textos (mínim 40 hores lectives) 1,5 punts 

Coneixements de llengües 

estrangeres  

Fins a un màxim de 6 punts 

Nivell B2 2 punts 

Nivell C1 3 punts 

Nivell C2 4 punts 

Només per al personal 
laboral fix 

Fins a un màxim de 6 punts en funció de la puntuació global obtinguda en les proves superades per 
accedir a la condició de personal laboral fix. 

 

 

20.  Què he de tenir en compte en relació amb els mèrits? 

 

 La titulació aportada com a requisit per poder participar no es podrà valorar com a mèrit 

en la fase de concurs. 

 

 En el cas que es presentin acreditacions de diferents nivells d’un mateix coneixement o 

competència es valorarà només la de nivell més alt. 

 

 

21.  Quan he d’haver assolit els mèrits perquè me’ls valorin? 

 

Es valoren els mèrits assolits fins al darrer dia de presentació de sol·licituds.  

 

Excepció: en el cas del grau consolidat i de l’ACTIC, es valora el que s’hagi assolit al cap d’un 

mes de fer la primera prova. 

 

 

22.  He d’acreditar els mèrits? 

 

No, no és necessari acreditar els mèrits perquè es comproven d’ofici. Consulteu l’apartat “El 

meu expedient” del portal ATRI i assegureu-vos que està actualitzat. 
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