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GRUP DE TREBALL D’ESTABILITZACIÓ I 
REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT 

 

 

Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió d’avui 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.  

 

 

CONCURS DE MÈRITS 

 
Avui s’han publicat les llistes definitives.  
 

Aquest divendres 2 de desembre es publicaran les llistes de les persones que 
s'incorporaran als diferents cossos/categories on no treballen actualment i la 
relació de places que se'ls ofereixen; aquestes persones hauran d’assistir a un acte 
públic d’adjudicació de places que es realitzarà, en la majoria dels cassos, durant 
la setmana del 12 de desembre, tot i que algunes convocatòries podrien ser durant 
els dies laborables de la setmana vinent. 
 
Previsió de publicació de nomenaments al DOGC: el 20 de desembre. I, per evitar 
pèrdues de vacances i assumptes personals no gaudits, les preses de possessió 
es faran a partir del 9 de gener de 2023, un cop finides les festes de Nadal, Any 
Nou i Reis. 
 
Pel que fa al personal educador de la DGAIA que ha superat el concurs de mèrits, 
es podrà quedar on està actualment mitjançant adscripcions provisionals 
independentment de la seva vinculació funcionarial o laboral.  
 
Posteriorment s’aniran fent les modificacions oportunes a les Relacions de Llocs de 
Treball per tal de no desfermar els equips que actualment estan funcionant. 
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RESOLUCIÓ PROCÉS AUXILIARS DE GERIATRIA 
 
Abans de Nadal esperen tenir els resultats i assignacions de les Opos prèvies. Pel 
que fa al concurs de mèrits, doncs, les llistes  les treuran després. 
 
 
PERSONES EXCLOSES PER NO SUPERACIÓ DE LA PROVA DE 
CATALÀ/CASTELLÀ 

 
S’intentaran recol·locar per tal que puguin continuar treballant com a temporals, 
amb 9 mesos per a acreditar el requisit. La Generalitat posarà eines per a poder-ho 
acreditar. 
 
 
CONCURS-OPOSICIÓ ESTABILITZACIÓ 

 

La publicació d’aquest procés està prevista per al 12 de desembre i les proves de 

totes les categories i cossos juntament amb les de la promoció interna especial es 

faran el mateix dia i a la mateixa hora. La intenció de Funció Pública, per tal de no 

demorar més el concurs de trasllats que ha de venir posteriorment, és fer les 

proves als 3 mesos de la publicació de les convocatòries, presumiblement durant el 

mes d’abril, però encara sense compromís de data concreta. 

 

 

PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL 

 

La promoció interna especial està regulada al Decret llei 14/2022, de 8 de 

novembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la 

promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones 

funcionàries de carrera, i el proper 23 de desembre està prevista la seva votació al 

Parlament de Catalunya. La convocatòria, llavors, podria ser durant el mes de 

gener de 2023 i les proves cap al mes d’abril, coincidint amb les proves del concurs 

oposició d’estabilització. 

 
 

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

I PEL DRET A LA PROMOCIÓ I A LA MOBILITAT 
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