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CONCURSOS I OPOSICIONS 
 

Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió telemàtica d’avui del Grup de 
Treball de Selecció i Provisió, depenent de la Mesa Sectorial de Negociació del 
Personal d’Administració i Tècnic. 
 
 
PROCESSOS OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2017 
 
El 8 de juliol de 2020 fa finalitzar l’OOP17. En la nostra nota anterior (CCOO INFORMA 
085/2020) ja us vam avançar que les 390 places del procés selectiu del Cos 
Administratiu s’inclouran en una futura OOP20 que també inclourà amb caràcter prioritari 
les 435 places del procés selectiu PESCO d’aquest Cos i que s’ha de convocar aquest 
any 2020. En canvi, pel que respecta la resta de processos pendents de l’OOP17, s’han 
convocat els processos de Biblioteconomia, Arxivística i Advocacia, us resumim la 
situació actual al quadre de convocatòries en curs que us annexem al final d’aquesta nota 
informativa. 
 
El passat 21 de setembre es va publicar la llista provisional d’admesos/exclosos del 
procés d’Agents Rurals. Ara s’han de resoldre les al·legacions i no ens poden facilitar 
cap data concreta de realització de la primera prova. Pel que respecta al procés de 
Sotsinspectors/es del Cos d’Agents Rurals en breu convocaran les persones aspirants 
al curs selectiu que es desenvoluparà al mes de gener de 2021. 
 
 
OPOSICIONS. PROCESSOS EN CURS 
 
A l’Annex d’aquesta nota us hem elaborat un quadre amb la situació actual de tots els 
processos en curs. No obstant, us fem tot seguit alguns aclariments. 
 
Pel que fa a la convocatòria de 312 places PESCO del Cos de Subalterns que es va 
convocar el passat 3 de març, la publicació de les llistes provisionals 
d’admesos/exclosos es preveu per al mes de novembre d’enguany. Aquesta 
convocatòria es compassarà en el temps amb la de Subalterns DIL per la qual cosa les 
proves no es preveuen fins el segon semestre de 2021, és a dir, quasi bé un any. 
CCOO denunciem que és inconcebible trigar tant en fer la primera prova i exigim que se li 
doni alguna explicació oficial als/a les aspirants. 
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Sobre la Promoció Interna Especial al Cos Administratiu, de 375 places, es preveu 
que durant el mes de novembre o desembre d’enguany es publicaran les llistes de 
competències i mèrits provisionals quan es resolguin els recursos presentats. La 
finalització del procés es preveu per l’any 2021 però Funció Pública no ens facilita 
dates concretes a la reunió.... i portem ja més de 3 anys amb aquest procés des de la 
publicació de l’Oferta d’Ocupació Pública. 
 
Pel que respecta al Cos Superior, la previsió de Funció Pública és que la realització de 
la primera prova sigui abans de l’estiu de l’any que ve (juny o juliol). La data vindrà 
determinada en el document de publicació de les llistes definitives. CCOO demanem que 
es fixi la data l’abans possible. Així mateix, CCOO instem a Funció Pública que contesti 
els recursos presentats a les llistes provisionals, per exemple, tenim constància de 
persones que actualment no treballen a l’Administració de la Generalitat però que 
compleixen els requisits de la convocatòria i, en canvi, han estat excloses del torn de 
promoció interna perquè treballen actualment en una altra Administració, quan la base 
2.4.1.3 de la convocatòria estableix clarament que per poder optar a aquest torn de 
promoció interna la persona aspirant pot trobar-se en la situació d’excedència voluntària 
per incompatibilitat per prestació de serveis en qualsevol altre lloc del sector públic. 
 
Finalment, sobre els processos de l’àmbit d’execució penal, la situació és la següent: 

- Educadors/es Socials (301 places. OOP2017). La finalització tant del concurs de 
mèrits com de l’oposició està prevista per a principis de febrer de 2021. 

- Tècnics/ques Especialistes. Es convocaran durant el 2021. 
- Titulats superiors juristes. Es convocaran al maig de 2021 i les proves seran al 

novembre de 2021. El concurs de trasllats es preveu per al juny de 2021. 
- Treball Social. Es convocaran a l’octubre de 2021 i les proves es preveuen per al 

març de 2022. 
- Psicologia. Es convocaran al gener de 2022 i les proves per al juliol de 2022. 
- Educadors Socials. Es convocaran durant el febrer de 2022 i les proves es 

preveuen per al setembre de 2022. 
 
OPOSICIONS. PROCESSOS PREVISTOS 

 

La resta de processos PESCO es convocaran durant l’any 2021, sense dates concretes:  

• Enginyeria tècnica agrícola (102 places PESCO) 

• Arquitectura (25 places PESCO) 

• Gestió (313 places PESCO) 

• Biologia (28 places PESCO) 

• Educació Social (255 places PESCO) 

• Enginyeria de Telecomunicacions (3 places PESCO) 

• Auxiliar (1.476 places PESCO). La publicació dels temaris està prevista per al 

mes de novembre de 2020, segurament la segona setmana. 

• Subalterns exclusiu discapacitat intel·lectual (86 places PESCO) 
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CONCURSOS DE TRASLLATS 
 
L’Administració ens facilita el quadre de convocatòries següent: 
 

2020 

Cos/especialitat Situació 

Enginyeria agrònoma (49 places) Finalitzat 

Arxivística (100 places) 
Llistes definitives admesos/exclosos i adjudicacions: 
octubre 2020 

Biblioteconomia (100 places aprox) Convocat el 3 de juliol de 2020 

Auxiliars   (amb llocs de mitja jornada del 
Dep. d’Educació)   (4500 places aprox.) 

Es convocarà al novembre o desembre de 2020 

Arquitectura Es convocarà durant el mes de novembre de 2020 

Subaltern Es convocarà durant el mes de novembre de 2020 
  

2021 

Cos/especialitat Situació 

Gestió 2021 

Treball social 2021 

Enginyeria de telecomunicacions 2021 

Biologia 2021 

Enginyeria tècnica agrícola 2021 

Educació social 2021 
  

2022 

Cos/especialitat Situació 

Administratius 2022 

Superior 2022 

 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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ANNEX. CONVOCATÒRIES EN CURS D’OPOSICIONS 
 

 

Procès: PIE

Places 375

Aspirants aprox: 390

Estat: competències i mèrits: novembre o desembre 2020

Previsió: Acte Adjudicació: 2021

Estat: FINALITZAT

Procès: PESCO

Places 173

Aspirants 800

Estat: llistes prov. admesos/exclosos

Previsió: 1a Prova: març 2021    Adjudicació: finals 2021

Procès: OOP17

Places 4 (TORN LLIURE:2, PROMOCIÓ INTERNA: 2)

Aspirants 9

Estat: qualificacions 2a prova

Previsió: 3a i 4a prova (oral i anglès): novembre 2020

Procès: OOP17

Places 10

Aspirants 40

Estat: llistes prov. admesos/exclosos

Previsió: llista def. i 1a prova: desembre 2020

Procès: OOP17

Places 3 (TORN LLIURE: 3)

Aspirants 10

Estat: llista definifiva admesos/exclosos

Previsió: 1a prova: 24 de novembre 2020 al Districte Adm.

Procès: OOP17

Places 21 (TORN LLIURE: 13, PROMOCIÓ INTERNA: 8)

Aspirants 140

Estat: llistes prov. admesos/exclosos

Previsió: llista def. i 1a prova: febrer 2021

Procès: OOP17

Places 151

Aspirants 760

Estat: llistes prov. admesos/exclosos: 10.06.2020

Previsió: llistes def. i Proves: segon semestre 2021

Procès: PESCO

Places 312

Aspirants 4000

Estat: pendent llistes prov. admesos/exclosos (nov. 2020)

Previsió: llistes def. i Proves: segon semestre 2021

Procès: PESCO

Places 760

Aspirants 5000

Estat: llistes prov. admesos/exclosos: 30.06.2020

Previsió: llistes def. i Proves: juny o juliol 2021

Procès: OOP17

Places 10

Aspirants 80

Estat: llistes prov. admesos/exclosos

Previsió: llistes def. i Proves: 2021

Procès: OOP17

Places 15

Aspirants 145

Estat: llistes prov. admesos/exclosos

Previsió: llistes def. i Proves: 2021

Procès: OOP17

Places 20

Aspirants 170

Estat: llistes prov. admesos/exclosos

Previsió: llistes def. i Proves: 2021

Advocacia 08/09/2020

Biblioteconomia 08/09/2020

Arxivística 08/09/2020

Superior (5 opcions) 22/11/2019

Subalterns 19/02/2020

Inspecció de seguretat 

nuclear
09/10/2019

Enginyeria Agrònoma 23/10/2019

Subalterns DIL 22/11/2019

Treball Social 22/05/2019

Inspecció Financera 23/06/2019

Enginyeria de camins, 

canals i ports
09/10/2019

20/02/2019PIE Administratiu

Metges Avaluadors 24/04/2019

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat

