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PROCESSOS DE SELECCIÓ. OPOSICIONS
Després de molt insistir, CCOO hem pogut reunir-nos amb representants de Funció
Pública (FP) per tal d’informar-vos sobre l’estat actual dels diferents processos de selecció
(oposicions) en curs. Com a prévia, FP ens informa que el divendres 18 de febrer es va
poder realitzar finalment la primera prova de la segona crida (per aquells/es aspirants que
no la van poder fer a causa de la COVID) dels processos del Cos Superior, Subalterns
DIL i Cos d’Arxivística. FP ens informa que, òbviament, amb preguntes diferents a les
plantejades a la primera crida.
Respecte els processos de provisió en curs (concursos de trasllats), CCOO preguntem
per la situació actual dels concursos de trasllats dels Cossos Subaltern i Auxiliar
Administratiu així com sobre la previsió de la resta de concursos trasllats que van quedar
pendents de convocar l'any 2021 i els previstos pel 2022. FP ens respon que la reunió és
per tractar els processos de selecció i que ens respondran tan aviat sigui possible.

Convocatòria 243. Cos Subaltern.
Aquest procés depèn de la valoració que FP faci de les places que puguin estar afectades
per la Llei d’Estabilització, per la qual cosa, de moment, roman aturat.

Convocatòria 242. Cos Superior.
FP ens informa que la intenció és poder publicar plantilles i enunciats avui dilluns 21 de
febrer i que encara no ens poden donar data de realització de la segona prova atès que
aquesta està condicionada a la correcció de l’exercici de preguntes curtes de la primera
prova, la qual no es pot dur a terme automàticament.

Convocatòria 244. Cos Advocacia.
La segona prova es va fer el 19 novembre del 2021. CCOO preguntem sobre l’estat de les
correccions. FP ens respon que s’estan duent a terme però que la seva complexitat
requereix de temps. No ens faciliten més informació.
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Convocatòria 241. Cos de titulació superior (A1), Enginyeria Agrònoma.
La finalització d’aquest procés és imminent, però FP no ens pot donar data atès que estan
valorant l’afectació sobre el col·lectiu del personal interí. Durant aquesta setmana FP ens
intentarà facilitar més informació.

Convocatòria 246. Cos de diplomatura (A2). Biblioteconomia.
CCOO preguntem sobre la seva resolució i FP respon que està complicada perquè el
Tribunal va anul·lar una pregunta que va considerar que no estava del tot ajustada i això
va comportar que una persona superi la prova, però arran d'això altres aspirants han
impugnat altres preguntes i el Tribunal ha de donar tancament a aquests recursos.

Convocatòria 240. Cos Subaltern, convocatòria reservada a persones DIL.
FP ens informa que, en principi, avui dilluns publicaran les plantilles amb els enunciats i la
resposta correcta en negreta.

Convocatòria 236. Cos de diplomatura (A2) Treball Social.
Aquesta es troba com la 241 encara que, per la seva complexitat, FP no ens podrà
facilitar més informació de forma imminent.

Convocatòria 245. Cos de titulació superior (A1). Arxivística.
Mateixa situació que l’existent a la convocatòria 242 de Cos Superior.

Convocatòria 214. Cos de Gestió (A2), promoció interna - execució de sentència.
FP informa que està publicat un nou barem per execució judicial i que el Tribunal va
començar a corregir les proves d’acord amb aquest nou barem. Però, al presentar-se un
nou recurs que pot comportar una nova valoració judicial dels barems s’ha decidit esperar
a la seva resolució.
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