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MESA SECTORIAL 20.06.2022
Us resumim, tot seguit, els temes més importants tractats en la reunió telemàtica d’avui de la
Mesa Sectorial.
Processos de selecció i provisió
Pel que respecta als processos de provisió, Funció Pública ens comunica que abans de juliol està
previst publicar al DOGC la resolució del concurs de trasllats del cos Subaltern però NO ENS
DÓNA DATA DE RESOLUCIÓ DEL CONCURS DEL COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. CCOO
exposem que hi ha molt personal implicat i que si es resol un concurs s’ha de resoldre l’altre,
sense excuses. Continuarem insistint allà on calgui.
Pel que respecta als processos de selecció en curs, aquesta és la situació actual.
• Convocatòria 242. Cos Superior. Segona prova els dies 9 i 10 de juliol.
• Convocatòria 246. Cos Diplomatura Biblioteconomia. Nomenament imminent.
• Convocatòria 240. Cos Subaltern DIL. Publicat el llistat provisional d’aspirants a la prova de
català segurament l’1 de juliol. 75 persones han superat el supòsit pràctic (151 places
ofertades).
• Convocatòria 243. Cos Subaltern. Taxes pagades i sense data d’inici. S’està estudiant
jurídicament la seva compatibilització amb els processos d’estabilització.
• Convocatòria 245. Cos Superior Arxivística. Tercera prova realitzada el 15 de juny.
Resultats durant la setmana vinent. Durant el mes de juliol s’hauria de publicar al DOGC la
resolució definitiva del procés.
• Convocatòria 236. Cos Diplomatura Treball Social. Nomenaments i adjudicacions durant la
segona quinzena de juny.
• Convocatòria 244. Cos d’Advocacia. Convocats a la cinquena prova el 22.06.2022.
• Convocatòria 241. Cos titulació superior, enginyeria agrònoma. Nomenats el 16.06.2022. 1
mes per prendre possessió.
• Convocatòria 214. Cos de Gestió d’Administració, exclusiu de promoció interna – execució
de sentència. Es va acordar mantenir l’exercici realitzat i corregir novament el segon
exercici (supòsit pràctic) de la primera prova. Estant estudiant jurídicament com
s’implementaran les diferents interlocutòries d’execució.
En el torn obert tots els sindicats hem exigit l’actualització immediata dels imports de les
indemnitzacions per raó de servei (dietes i quilometratges). Funció Pública contesta que es
tractarà en la propera reunió de la Mesa General.
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