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PROCESSOS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ EN CURS 
 

DESIDIA? INCOMPETÈNCIA? MANCA DE VOLUNTAT? 
 
Pel que respecta als processos de provisió, Funció Pública NO FACILITA DATA DE RESOLUCIÓ 
I PUBLICACIÓ AL DOGC DEL CONCURS DEL COS AUXILIAR ADMINISTRATIU,  CCOO ja els 
hem informat que hi ha molt personal implicat i que si s’ha resolt el concurs de personal subaltern 
s’ha de resoldre aquest, sense excuses. Continuarem insistint allà on calgui i amb les mesures de 
pressió que siguin necessàries per fer-los complir la feina que no volen fer. 
 
Sobre els processos de selecció en curs més representatius, aquesta és la situació actual: 
 

• Convocatòria 242. Cos Superior. Segona prova els dies 9 i 10 de juliol d’enguany.  
 

• Convocatòria 240. Cos Subaltern DIL. Pendent dels nomenaments. 
 

• Convocatòria 243. Cos Subaltern. Taxes pagades i sense data d’inici. S’està estudiant 
jurídicament la seva compatibilització amb els processos d’estabilització.  
 

• 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. 
 

• Convocatòria 236. Cos Diplomatura Treball Social. Les actuacions que la direcció política 
de la nostra Funció Pública estan duent a terme son totalment injustes i abusives per al 
personal implicat, atès que les 98 persones aprovades no han estat nomenades encara i 
se’ls ha comunicat que no disposen de les 173 places convocades a oposició; que només 
els ofereixen 98 places i que, a més a més, totes les destinacions seran provisionals. 
Sabent els mesos que fa que les persones aprovades estan esperant per accedir al lloc de 
treball que s’han guanyat, i coneixent el seu cansament, juguen a coaccionar i a donar 
unes opcions inconcebibles i il·legals, com si no hi hagués cap altra alternativa. Això no té 
cap altre nom que “tripijoc”, en base a què volen fer aquesta selecció de places? 

 
CCOO no podem permetre aquesta vulneració flagrant dels drets d’un personal que ha 
aprovat un concurs oposició, i arribarem fins on faci falta per evitar aquests perjudicis que 
la nostra Funció Pública infringeix a la seva pròpia plantilla. 

CCOO CONTINUAREM LLUITANT 
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