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CONCURS OPOSICIÓ AUXILIARS DE GERIATRIA 

 
Us comuniquem que el passat 11 de març de 2021 es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ 
TSF/670/2021, de 8 de març, per la qual s'aprova i es publica la llista provisional de persones 
aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés de selecció de nou accés mitjançant el 
sistema de concurs oposició per proveir 458 places de la categoria d'auxiliars de geriatria (grup 
D1) en règim de personal laboral fix del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pel 
sistema de concurs oposició (convocatòria núm. L001/20). Es disposarà de 10 dies hàbils, és a dir, 
fins el 25 de març de 2021 per esmenar els defectes de la sol·licitud o complimentar la 
documentació que requereixi la convocatòria. 
 
 
On consultar el llistat? 
En aquest enllaç  trobareu diferents apartats com preguntes freqüents que donen resposta a la 
majoria de qüestions relatives al procés de l’oposició.  
 
 
Com presentar les esmenes? 
Mitjançant aquest enllaç.  
 
 
Ajuda 
Si necessiteu ajuda en aquest procés podeu dirigir-vos als/a les  vostres delegats/des o referents 
de CCOO: 

Pere de las Muelas (Barcelona) pmuelas@ccoo.cat 
Araceli Marín (Barcelona)  araceli.marin@gmail.com  
Anna Lahoz (Lleida)    alahoz@ccoo.cat  
Jordi Roig (Tarragona)   jroig@ccoo.cat  
Jordi Corominas (Girona)   jcorominas@ccoo.cat  

 
També el Departament, per a les persones que no disposin de mitjans o tinguin dificultats 
tècniques, posa a disposició un suport a la tramitació a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) 
següents: Oficina d'Atenció Ciutadana del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (passeig Taulat, 266-270); Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona (pl. de Pompeu Fabra, 
1); Oficina d'Atenció Ciutadana a Lleida (c. de Lluís Companys, 1); Oficina d'Atenció Ciutadana a 
Tarragona (c. de Sant Francesc, 3, entresol); (pl. de Gerard Vergés, 1, al c. de Montcada, 
cantonada amb el c. de Benasquer, de Tortosa); Oficina d'Atenció Ciutadana a la Cerdanya (pl. 
del Rec, 5, de Puigcerdà). 
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