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GRUP DE TREBALL D’ESTABILITZACIÓ I 
REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT 

 
Us resumim, tot seguit, els temes més importants tractats a la reunió d’ahir del Grup de Treball 
d’Estabilització i Reducció de la Temporalitat en l’Ocupació Pública, dependent de la Mesa General de 
Negociació dels empleats públics de la Generalitat. 
 
ERRORS EN LES SOL·LICITUDS 
 
CCOO hem preguntat a Funció Pública pel que fa als/a les aspirants que s’han equivocat de convocatòria 
(funcionari o laboral) a l’hora de sol·licitar la participació al concurs de mèrits. Funció Pública ens informa 
que no pot subsanar d’ofici aquest tema. Pel que fa als/a les aspirants que s’han equivocat en algun tràmit 
de la convocatòria correcta s’hauran de fer les al·legacions oportunes. 
 
TEMARIS 
 
Demà divendres es publicaran al DOGC els epígrafs dels temaris que entraran a partir d’ara en els futurs 
processos ordinaris de selecció i que han estat reduïts respecte els existents fins ara. 
 
Cossos Generals Temes part General Temes part Específica Total temes 
Superior 35 30 65 
Gestió 24 26 50 
Administratiu 25 (No en tenen) 25 
Auxiliar Administratiu 15 (No en tenen) 15 
Subaltern 8 (No en tenen) 8 
    
Cossos Especials Temes part General Temes part Específica Total temes 
Subgrup A1 15 50 65 
Subgrup A2 15 35 50 
Subgrup C1 5 20 25 
Subgrup C2 5 10 15 
 
Pel que respecta als processos selectius extraordinaris d’estabilització per concurs-oposició derivats de la 
Llei 20/2021 i per a la propera convocatòria de Promoció Interna associada als processos d’estabilització, 
els temaris encara s’han reduït més i seran els següents: 
 
Cossos Generals Nombre temes part General 
Administratiu 13 
Auxiliar Administratiu 8 
Subaltern 4 
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Cossos Especials Nombre temes part Específica  
Subgrup A1 30 
Subgrup A2 26 
Subgrup C1 13 
Subgrup C2 8 
 
Els dos exercicis de la fase d’oposició del procés extraordinari d’estabilització per concurs oposició no seran 
eliminatoris entre si i versaran només sobre la part específica (excepte en aquells Cossos que no tinguin 
especialitats i que seran sobre la part general). 
 
APROVATS/DES SENSE PLAÇA AL DARRER PROCÉS SELECTIU 
 
Funció Pública ens informa que no tenen introduïts al sistema informàtic els darrers processos de selecció 
(oposicions) de tots els cossos i categories. Per la qual cosa, els/les aspirants que hagin aprovat sense 
plaça la oposició anterior i no se’ls hagi computat els 24 punts hauran de fer les corresponents al·legacions. 
 
SERVEIS PRESTATS 
 
Al personal Auxiliar de Geriatria no se’ls computaran els serveis prestats com Auxiliars Sanitaris ja que eren 
categories diferents. En canvi, sí que se’ls ha de computar els serveis prestats com a Vetllador/a, perquè 
només va ser un canvi de nom posterior acordat al Conveni de Personal Laboral. Cal reclamar (fer 
al·legacions) si aquests serveis no han estat computats. 
 
ESTADÍSTIQUES 
 
En breu es publicaran al gencat les estadístiques de participació al procés extraordinari d’estabilització per 
concurs de mèrits perquè tothom les pugui consultar. 
 
PROCESSOS EN CURS 
 
Funció Pública ens comunica que tenen intenció de resoldre i publicar al DOGC el concurs de trasllats del 
cos Auxiliar Administratiu el proper 19 de setembre. Pel que respecta al procés d’Auxiliars de Geriatria 
tenen intenció de resoldre-ho als voltants del 12 d’octubre d’enguany. 
 
CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ 
 
Continuem les negociacions pel que respecta al proper procés extraordinari d’estabilització per concurs 
oposició que es convocarà als voltants de novembre d’enguany. Us anirem informant de les novetats que es 
vagin acordant. 
 
RESOLUCIONS PUBLICADES AL DOGC AVUI 
 

• Nomenaments Treballador/es Socials. 
• Base específica 7.3.2 convocatòria 242 Cos Superior. 
• Pròrroga termini d'aprovació i publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i 

excloses a la convocatòria d’Agents Rurals. 
• Nomenament Cos d’Intervenció. 

 

CCOO CONTINUEM TREBALLANT PER A UNA 
ESTABILITZACIÓ AMB GARANTIES PER A TOT EL PERSONAL 
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