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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 (NO PESCO) 
 
El 8 de juliol de 2020 fa finalitzar l’OOP17 i i l’Administració no va convocar les 390 places 
del procés selectiu del Cos Administratiu, aquestes places es van incloure a l’oferta de 
435 places del procés selectiu PESCO de 2017 que, juntament amb les 372 places de 
l’OOP PESCO 2020 fan que aquest any s’hagin de convocar un total de 807 places al Cos 
Administració, totes PESCO. La convocatòria d’aquestes 807 places es preveu per abans 
de l’estiu d’aquest any. 
 
Tampoc es van convocar les 50 places de l’OOP 2017 d’Enginyeria Tècnica Industrial 
(que sí que s’inclouen a l’OOPP 2020 amb 40 places, atès que 10 passaran a integrar-se 
a un Cos estatal) ni les d’Enginyeria Tècnica Agrícola (que es van incloure a l’OOP 
PESCO 2017 amb 102 places). I recordem que les 364 places del Cos Superior (totes les 
opcions) es van afegir a les de l’Oferta d’Ocupació Pública 2017 PESCO i es van incloure 
a les 760 places de la convocatòria 242, actualment en curs. 
 
CCOO hem preguntat, respecte el procés del Cos d’Enginyeria Tècnica Industrial  per 
què no apareix l’opció prevenció, que també estava inclosa a l’OOP17 i més tenint en 
compte que actualment 20 treballadors/es estan desenvolupant aquesta feina a la 
Inspecció de Treball i a l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. És per això que 
CCOO proposem la incorporació de l’opció prevenció a l’OOP20 i la publicació d’un temari 
específic de riscos laborals o, en el seu defecte, incloure molts més temes preventius al 
temari actual (on només hi ha 8 temes d’un total de 60) així com que, dels casos pràctics 
que es plantegin a l’examen, un d’ells sigui de prevenció de riscos laborals. 
L’Administració respon que abans de la convocatòria es tractaran aquests temes amb les 
organitzacions sindicals. 
 
La primera prova d’Agents Rurals està prevista per al mes de maig d’enguany i el 
nomenament dels sotsinspectors/es del Cos d’Agents Rurals està previst per al juliol 
d’aquest any 2021, els de promoció interna, i al primer trimestre de 2022 els de torn lliure. 
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Respecte la convocatòria 241 del Cos de titulació superior (subgrup A1), Enginyeria 
Agrònoma, properament ens confirmaran si el 4rt exercici del cas pràctic es farà amb 
ordinador o bé facilitaran el material, així com la metodologia de realització de la prova.  
 
La resta de processos d’aquesta OOP17 que s’estan desenvolupant actualment els podeu 
consultar al quadre que teniu en groc a l’annex d’aquesta nota on figura la situació actual 
de tots els processos en curs. 
 
Finalment, CCOO tornem a demanar que els processos PESCO no tinguin nota de 
tall. 
 
 
PROCESSOS OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2017 (PESCO) 
 
El termini per convocar aquests processos finalitza el proper mes de febrer de 2022. 
  
Pel que fa a la convocatòria de 312 places PESCO del Cos de Subalterns, la primera 
prova està prevista per al primer trimestre de 2022, en canvi, la primera prova de la 
convocatòria de 151 places de Subalterns DIL no es preveu fins el novembre de 2021. 
CCOO tornem a denunciar que és inconcebible trigar tant en fer les primeres proves i, a 
més a més, això poc té a veure amb “compassar” els dos processos en el temps, tal i com 
ens va assegurar l’Administració. D’altra banda, abans que finalitzi el termini de 
presentació d’al·legacions a les llistes provisionals d’admesos i exclosos de la 
convocatòria 243 de 312 places PESCO, el proper 23 de febrer, aquells/es aspirants que 
no hagin estat admesos/es al torn de reserva per discapacitat haurien de pagar les taxes 
corresponents per poder ser inclosos/es al torn lliure. Per això cal que presentin les 
oportunes al·legacions fent servir el model oficial (que podeu trobar en aquest enllaç). 
 
Durant la segona quinzena del mes de març d’enguany es celebrarà, en diferents dies i de 
manera presencial al Districte Administratiu de Barcelona, l’acte d’adjudicació de places 
del procés de Promoció Interna Especial al Cos Administratiu, de 375 places. Els 
nomenaments es faran efectius durant el mes d’abril d’enguany. CCOO hem preguntat si 
les places que es van crear al seu moment al SOC per al programa de Renda Garantida 
de Ciutadania serien ofertades en aquest procés. L’Administració respon que sí, que 
aquestes places podran ser escollides pels aprovats, encara que seran assignades de 
manera provisional.  
 
El personal que aprovi i que estigui en situació d’excedència per incompatibilitat al cos 
auxiliar i en servei actiu com a interí/na en una plaça d’un altre Cos, cessarà 
automàticament al prendre possessió i, qui vulgui continuar com a interí/na, haurà de 
sol·licitar-ho expressament al seu servei de personal. El personal interí desplaçat per 
aquest procés podrà ser recol·locat a les vacants que es generin al Cos Auxiliar. 
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Pel que respecta al Cos Superior, la previsió és que el llistat definitiu d’admesos/exclosos 
es publiqui durant el mes de maig d’enguany i que la data de la primera prova sigui 
després de l’estiu, durant el quart trimestre d’aquest any, amb espais adequats per a 
dur a terme presencialment els exàmens. Funció Pública ens confirma que hi haurà nota 
de tall a la promoció interna i que els diferents recursos presentats no interrompen el 
procès.  
 
Resten per convocar, respecte aquesta OOP17 PESCO, els processos següents: 

• Enginyeria tècnica agrícola (102 places). 2n trimestre 2021. 
• Arquitectura (25 places). 2n – 3r trimestre 2021. 
• Gestió (313 places). 2021. 
• Biologia (28 places). 2n – 3r trimestre 2021. 
• Educació Social (255 places). 2021. 
• Enginyeria de Telecomunicacions (3 places). 2n – 3r trimestre 2021. 
• Auxiliar (1.476 places). 4rt trimestre 2021. Es confirma que no s’inclouran totes les 

places de mitja jornada de centres educatius sinó només aquelles que s’hagin 
pogut “emparellar” en base a criteris de proximitat geogràfica; aquestes places 
s’inclouran primer al concurs de trasllats que es realitzarà abans de la oposició. 
CCOO hem preguntat quin serà el temari de la promoció interna i l’Administració 
respon que ens ho comunicaran properament.  

• Subalterns exclusiu discapacitat intel·lectual (86 places). Encara no hi ha data 
aproximada de convocatòria d’aquest procés atès que encara estan pendents de 
realització les convocatòries 240 (151 places DIL) i 243 (312 places PESCO).  

 
Finalment, sobre els processos de l’àmbit d’execució penal, la situació és la següent: 

- Educadors/es Socials (301 places. OOP2017). El proper 4 de març es celebrarà 
l’acte d’adjudicació de places mitjançant streaming pel canal de Youtube. CCOO 
demanem que als centres de treball s’habiliti un espai adient on els/les 
companys/es puguin seguir en directe aquest acte. 

- Tècnics/ques Especialistes. (232 places OOP20). El Departament de Justícia 
està a l’espera de l’informe de Funció Pública sobre les bases negociades amb les 
organitzacions sindicals i preveu que la convocatòria es realitzi durant el mes de 
març d’enguany (per la qual cosa el concurs de trasllats es retrasarà 1 mes). 

- Titulats superiors juristes (63 places). Es convocaran al maig de 2021 i les 
proves seran al novembre de 2021. (concurs de trasllats al juny de 2021). 

- Treball Social (120 places). Es convocaran a l’octubre de 2021 i les proves al març 
de 2022. 

- Psicologia (75 places). Es convocaran al gener 2022 i les proves al juliol de 2022. 
- Educadors/es Socials (87 places). Es convocaran durant el febrer de 2022 i les 

proves es preveuen per al setembre de 2022. 
 
PROCESSOS OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2020 
 
El 12 de novembre de 2020 es va publicar al DOGC l’Oferta d’Ocupació Pública parcial 
que preveu els processos següents que encara no s’han convocat: 
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• Cos de Bombers (Inspectors): 6 places. 
• Cos de Bombers(Escala Bàsica): 227 places. 
• Cos d’Intervenció: 9 places. 
• Cos Agents Rurals (Sotsinspectors): 32 places. 
• Cos Tècnics Especialistes Penitenciaris: 232 places. 
• Cos de Veterinaris (PESCO): 80 places. 
• Cos Enginyeria Tècnica industrial (PESCO): 40 places. 
• Cos Administratiu (PESCO): 372 places que s’afegiran a les 435 places pendents 

de l’OOP17 PESCO.  
• Cos Subaltern DIL (PESCO): 28 places que s’afegiran a les 86 places de pendents 

de l’OOP17 PESCO. 
 
CCOO també preguntem per la situació dels diferents processos de funcionarització de 
personal laboral, concretament dels analistes i auxiliars de laboratori del Departament de 
Salut. Funció Pública es compromet a donar-nos una resposta al més aviat possible. 
 
CONCURSOS DE TRASLLATS 
 
L’Administració ens facilita el quadre de convocatòries següent: 
 

CONCURSOS EN CURS 
Cos/especialitat Situació 

Educació Social Execució Penal Finalització febrer 2021 

Arxivística (100 places) Nomenaments al primer trimestre de 2021 

Biblioteconomia (100 places aprox) En breu es publicarà la llista definitiva 

Arquitectura En breu es publicarà la llista definitiva 

Subaltern Anàlisi sol·licituds (previsió llistes prov. març 2021) 
PREVISIÓ DE CONCURSOS PER AQUEST ANY 2021 

Auxiliars   (amb llocs de mitja jornada del Dep. d’Educació). abril. 

Gestió (2n semestre) Biologia (1r semestre) 

Treball social (1r semestre) Enginyeria tècnica agrícola (2n semestre) 

Eng. de telecomunicacions (1r semestre) Educació social (2n semestre) 

 PREVISIÓ DE CONCURSOS PER L’ANY 2022 
Administratius Enginyeria Tècnica Industrial 
Superior Veterinària 

 

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

 

Procès: OOP17
Places 45
Aspirants:
Estat: Curs Selectiu
Previsió: Nomenaments (Prom. Int. Juliol 2021; Torn Lliure: 1r Trim. 2022)
Procès: PIE
Places 375
Aspirants aprox: 390
Estat: Publicació proposta nomenaments
Previsió: Acte adjudicació: març 2021 (diversos dies). Nomenaments: abril 2021
Procès: PESCO
Places 173
Aspirants aprox.: 800
Estat: llistes prov. admesos/exclosos (17.10.2020)
Previsió: llistes def. i 1a prova: 2a quinzena abril 2021
Procès: OOP17
Places 4 (TORN LLIURE:2, PROMOCIÓ INTERNA: 2)
Aspirants aprox.: 9
Estat: Curs Selectiu
Previsió: Nomenament  i Acte assignació places: a determinar
Procès: OOP17
Places 10
Aspirants aprox.: 40
Estat: 3r exercici
Previsió: Notes 3r exercici:  2a quinzena febrer
Procès: OOP17
Places 3 (TORN LLIURE: 3)
Aspirants aprox.: 10
Estat: Publicades notes
Previsió: Prova entrevista competències: 2a quinzena de febrer
Procès: OOP17
Places 21 (TORN LLIURE: 13, PROMOCIÓ INTERNA: 8)
Aspirants aprox.: 140
Estat: Llista definitiva adm/excl. (19.01.2021)
Previsió: Primera prova: 13 març 2021
Procès: OOP17
Places 151
Aspirants aprox.: 760
Estat: llistes prov. admesos/exclosos (10.06.2020)
Previsió: llistes def. adm/exclosos i primera prova: novembre 2021
Procès: PESCO
Places 760
Aspirants aprox.: 5000
Estat: llistes prov. admesos/exclosos: 30.06.2020
Previsió: llistes def. i Proves: 4rt trimestre 2021
Procès: PESCO
Places 312
Aspirants aprox.: 4000
Estat: llista provisional admesos/exclosos
Previsió: llistes def. i 1a prova: 1r trimestre 2022
Procès: OOP17
Places 50
Aspirants:
Estat: llistes prov. admesos/exclosos: 21.09.2020
Previsió: llistes def. i 1 Prova: maig 2021
Procès: OOP17
Places 10
Aspirants aprox.: 80
Estat: llistes prov. admesos/exclosos (17.09.2020)
Previsió: llistes def. i Proves: juny 2021
Procès:
Places 15
Aspirants aprox.: 145
Estat: llistes prov. admesos/exclosos (08.09.2020)
Previsió: llistes def. i Proves: 2n semestre 2021 (juliol)
Procès: OOP17
Places 20
Aspirants aprox.: 170
Estat: llistes prov. admesos/exclosos (17.09.2020)
Previsió: llistes def. i Proves: 2n semestre 2021 (juliol)

 Biblioteconomia 
(Convocatòria 246) 08/09/2020

Arxivística           
(Convocatòria 245) 08/09/2020

Enginyeria Agrònoma 
(Convocatòria 241) 23/10/2019

Subalterns DIL       
(Convocatòria 240) 22/11/2019

Advocacia     
(Convocatòria 244) 08/09/2020

Agents Rurals. Esc. 
Bàsica   (RES. 

ARP/1352/2020)
19/06/2020

Subalterns            
(Convocatòria 243) 19/02/2020

20/02/2019PIE Administratiu 
(Convocatòria 229)

Treball Social    
(Convocatòria 236) 22/05/2019

Agents Rurals. Sotsinsp.  
(RES. ARP/2655/2018) 15/11/2018

Inspecció Financera 
(Convocatòria 231) 23/06/2019

Enginyeria de camins, 
canals i ports 

(Convocatòria 239)
09/10/2019

Superior (5 opcions)  
(Convocatòria 242) 22/11/2019

Inspecció seg. nuclear   
(Convocatòria 238) 09/10/2019
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