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CONCURSOS I OPOSICIONS
PRIMERA PART
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió telemàtica d’ahir del
Grup de Treball de Selecció i Provisió, depenent de la Mesa Sectorial. No
va ser possible tractar tota la informació per la qual cosa el Grup es tornarà a
reunir la setmana vinent.

OPOSICIONS. PROCESSOS EN CURS
Sobre la Promoció Interna especial al Cos Administratiu, de 375 places,
resten encara pendents de publicar els resultats del segon exercici atès que
el Tribunal no ha pogut finalitzar les correccions que es reanudaran quan
s’aixequi la suspensió de terminis administratius.
Pel que respecta al Cos Superior, l’Administració pensa publicar les llistes
d’admesos i exclosos també quan s’aixequi la suspensió dels terminis
administratius i realitzar les proves a principis de l’any 2021.
I pel que fa a la convocatòria de 312 places PESCO del Cos de Subalterns
que es va convocar el passat 3 de març, quan s’aixequi la suspensió de
terminis administratius continuarà la fase de presentació de sol·licituds.

OPOSICIONS. OOP2017 I PESCO
Des del 14 de març (inclòs) tots els terminis administratius estan aturats, per
la qual cosa encara no ha caducat l’Oferta d’Ocupació Pública de 2017
(havia de fer-ho el 20 d’abril).
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L’Administració s’ha compromès a convocar els processos selectius de
Biblioteconomia, Arxivística i Advocacia tan aviat com s’aixequi la
suspensió dels terminis administratius (a partir del proper 1 de juny).
Pel que respecta a la resta de processos no convocats de l’OOP17, d’una
banda tenim les 50 places d’Agents Rurals, que es convocaran un cop
s’aixequi la suspensió de terminis administratius, i d’altra, les 390 places del
Cos Administratiu, de la qual l’Administració no ha concretat res i les 50
places d’Enginyeria Tècnica Industrial que l’Administració vol incloure en
una propera Oferta d’Ocupació Pública.
Pel que respecta als processos ja convocats de l’OOP2017 l’Administració
s’ha compromès a realitzar els exàmens durant aquest any 2020 pel que
respecta als cossos d’Inspecció Financera, Enginyers de camins, canals i
ports, i d’Inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica. En
canvi, l’Administració vol traslladar a l’any 2021 les proves de Treball Social,
Enginyers Agrònoms i Cos Superior (pel que respecta a aquest últim,).
Dins l’àmbit d’execució penal, es convocaran primer els processos de
Juristes, i després, per aquest ordre, els de Treball Social, Psicologia i
Educació Social (PESCO). Sobre la convocatòria de l’OOP2017
d’Educadors Socials que resta pendent de valoració de mèrits, llistat
definitiu i nomenament fins que es convoqui i resolgui (en un termini
aproximat de 6 mesos des de l’aixecament de la suspensió dels terminis
administratius) el concurs de mèrits.

CONCURSOS DE TRASLLATS
L’Administració no ens facilita dades sobre les convocatòries dels concursos
pendents, esperem poder-vos facilitar més informació quan es realitzi la
propera reunió del Grup de Treball, segurament a finals de la setmana vinent.
Llavors, esperem estar en condicions d’oferir-vos la informació ben
classificada per cossos i calendaritzada adequadament
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