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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 avui 7 de febrer d’enguany. 
 
1. Promoció interna especial Cos Administratiu (PIE Administratiu): 375 

places 
 Pel que fa a aquest procés, l’Administració, a instàncies de CCOO, ha comunicat 

que s’intentaran publicar els resultats del segon exercici de la PIE 
(promoció interna) abans que es convoqui el procés d’oposicions al cos 
administratiu corresponent a l’oferta pública 2017. No obstant això, ens 
podem trobar casos d’aspirants a la PIE que no sabran si presentar-se al procés  
perquè no sabran si hauran aprovat o si han aprovat sense plaça. La part social 
hem instat a Funció Pública que agilitzi la resolució de la PIE per tal que no es 
produeixin situacions perjudicials per als aspirants. També relacionat amb aquest 
procés, l’Administració ens ha comunicat que es publicarà la plantilla de 
competències professionals després de la publicació del segon exercici. 

 
2. Cos Superior: la previsió de data d’examen es manté per al darrer trimestre de 

2020, segurament finals d’octubre-novembre. L’Administració exposa que entre 
la primera prova i la segona prova hi haurà un mínim de 3 mesos. 

 
3. Pel que fa a la convocatòria d’oferta pública 2017 del Cos Administratiu (390 

places OOP17), que caduca al proper abril, l’Administració ens comunica que es 
convocarà abans que finalitzi el termini. Pel que fa a la data del primer 
examen previsiblement serà durant el primer trimestre de 2021. 

 
4. Subalterns: Pel que fa a la convocatòria de 312 places PESCO, probablement 

la convocatòria serà durant aquest mes de febrer. La previsió d’examen de la 
primera prova serà durant el primer trimestre de 2021 tot i que Funció 
Pública es compromet a realitzar-la abans si disposa de mitjans tècnics i 
personals atès que hi ha molts processos selectius coincidents en el temps. 

 
 Quant a la convocatòria exclusiva adreçada a discapacitats/des intel·lectuals 

(151 places OOP17) encara no s’ha publicat la llista provisional de persones 
admeses i excloses ja que els equips multidisciplinaris d’avaluació encara estan 
valorant les diferents candidatures.  
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 Pel que fa al cas pràctic d’aquesta convocatòria, serà el mateix per a tothom 
però amb les adaptacions necessàries per a cada aspirant segons els informes 
avaluadors personals. A mida que es tingui informació sobre aquest procés, 
l’Administració ho comunicarà a la part social i nosaltres ho difondrem tan aviat 
com disposem d’aquesta informació. 

 
5. Cos de gestió (313 places PESCO): Pel que fa al procés selectiu del cos de 

gestió, està previst que es convoqui durant el segon semestre de 2020. 
L’Administració ha facilitat una proposta de temari a la part social. CCOO hem fet 
observacions relacionades amb la densitat del temari i l’Administració ho està 
valorant i ens donarà resposta properament. CCOO, com sempre, hem demanat 
que es faci un concurs previ per garantir el dret a la mobilitat. L’Administració 
preveu que es pugui dur a terme en el 1r semestre de 2021. 

 
6. Cos d’auxiliar administratiu (1.476 places PESCO): L’Administració realitzarà 

la convocatòria el primer semestre de 2021. El temari actual s’ha de modificar i 
en la propera reunió del Grup de Selecció ens presentaran una proposta. 

 
7. Altres convocatòries Oferta Pública 2017: L’Administració ens fa facilitat un 

calendari sobre les places d’Oferta Pública 2017 que caduquen abans de 
l’abril i que es farà la convocatòria prèviament per garantir l’execució dels 
processos selectius. Aquestes convocatòries són: Cos d’Advocacia (10 places), 
Biblioteconomia (15 places), Arxivística (20 places) i Enginyeria Tècnica 
Industrial (50 places, que encara no s’ha publicat el temari i que en darrera 
instància serà publicat amb la convocatòria). 

 
8. Procés d’educadors socials (255 places PESCO): Durant el 2n semestre de 

2020 es publicarà la convocatòria de 255 places d’educadors socials PESCO. 
Aquest nombre pot veure’s augmentat en funció del concurs de trasllat previ.  

 
9. Procés de treballadors socials (173 places PESCO): Pel que fa al procés que 

està aturat fins que es publiqui la sentència del TJUE, prevista per a mitjans de 
març, en funció del resultat, l’Administració adaptarà la seva postura. 

 
10. Respecte del procés selectiu de juristes es manté la convocatòria pel mes de 

juny de 2020 i el concurs per l’octubre de 2020. 
 
11. Pel que fa altres convocatòries PESCO, CCOO us adjuntem un quadre 

actualitzat de convocatòries i concursos de trasllats que ens ha facilitat 
l’Administració.  

 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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CALENDARI DE CONVOCATÒRIES. PREVISIÓ DGFP A 7 DE FEBRER DE 2020 
 
 
SELECCIÓ DE PERSONAL (OPOSICIONS) 
 
 2020: Arxivística (OOP17, 20 places)     1r trimestre 

Subalterns (PESCO, 312 places)     1r trimestre  
Biblioteconomia (OOP17, 15 places)     1r trimestre  
Administratiu (OOP17, 390 places)     1r trimestre  
Enginyeria tècnica industrial (OOP17, 50 places)   1r trimestre  
Advocacia (OOP17, 10 places)      1r trimestre  
Educació Social (PESCO, 255 places)    2n semestre  
Gestió (PESCO, 313 places)     2n semestre  
Enginyeria tècnica agrícola (PESCO, 102 places)  2n semestre  
Subalterns exclusiu DIL (PESCO, 86 places)   2n semestre  

 
2021: (PESCO): Arquitectura (25 places), Auxiliars Administratius (1476 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  
 
2020: Arxivística, Auxiliars (incloses mitja jornada Educació), 

Biblioteconomia, Enginyeria Tècnica Industrial, Subalterns, 
Treball Social, Arquitectura. 

 
2021: Gestió, Biologia, Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria 

Tècnica Agrícola, Educació Social. 
 
2022: Administratius, Cos Superior  
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