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PERSONAL LABORAL. COMISSIÓ 
NEGOCIADORA 22.7.2021 
CREACIÓ ESPECIALITATS 

 
Us comuniquem que a la reunió d’avui de la Comissió Negociadora del VIè Conveni de 
Personal Laboral de la Generalitat de Catalunya, hem aprovat la creació de les següents 
especialitats en les categories: 
Grup A: Metge/essa: Medicina de l’esport, Medicina del Treball i Medicina serveis 

assistencials 
 
Grup B: Diplomat/ada en infermeria: Infermeria del Treball, Infermeria serveis 

assistencials 
Monitor/a de formació ocupacional: Activitat física i esportiva, Arts 
plàstiques, Arts escèniques, Arts audiovisuals 

 
CCOO valorem molt positivament aquestes modificacions que eren necessàries per tal 
que els temaris dels processos selectius s’adeqüessin a la realitat dels diferents  llocs de 
treball. L’Acord l’hem pres consensuadament, conjuntament amb UGT i els departaments 
afectats. Pel que fa a Operadors de Control, els dos departaments afectats no s’han 
pronunciat (antic Territori i Interior). Per tant, avancem en les categories aprovades avui 
per tal de no demorar més l’aprovació de temaris, fet que aniria en detriment per la gent 
que ha d’estudiar, sens perjudici de poder contemplar més endavant casuístiques d’altres 
categories. 
 
Altres: malgrat no ser competència ni ordre del dia d’aquesta Comissió, CCOO hem 
reiterat la petició feta ja fa temps a la CIVE, i darrerament al Departament de Drets Socials 
(per les categories que li afecten), de poder consolidar mitjançant concurs de mèrits 
aquelles categories que el Conveni ho permet (les que no necessiten de titulació 
específica, dels grups D i E). Seria del tot injust i surrealista que, si s’aprova la Llei 
anunciada pel Gobierno d’eximir de la fase d’oposició a totes aquelles persones amb 10 
anys d’interinatge continuat en una plaça mai convocada, tinguéssim gent que, portant 9 
anys, i existint norma que ho permet si tenim acord, hagin de fer oposició. 
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