
 

 

INFORMA 
  
22.02.2023     23/2023 

 
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

Gran Via de Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 224 070 
C/ Enric Granados, 5 - 25006-Lleida ● Telèfon: 973 263 666 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – fsc-generalitat.ccoo.cat/ 

      t 
      

PERSONAL LABORAL.  
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS 

 
RESOLUCIÓ CONCURS OPOSICIÓ AUXILIARS DE GERIATRIA 

 
El 20 de febrer es va publicar la llista de les 458 persones seleccionades de la convocatòria de concurs 
oposició d’auxiliar de geriatria (convocatòria L001/20).  
  
Informació general, llistats: a la web del Departament o a l’e-tauler. 
 
Què he de fer si estic entre les 458 persones aprovades? 
Aportar la següent documentació digitalitzada per poder formalitzar el contracte; màxim fins el 20 de març 
(la documentació està contemplada a l’apartat 11.2.c) i si s’escau, d), e) i f) de les bases: 

 Còpia de la titulació acadèmica oficial requerida (en el llistat d’aspirants aprovats consten les 
persones que ho han d’acreditar).  

 Declaració responsable de no estar inhabilitades de les funcions públiques. Hi ha 2 models:  
 Model declaració responsable  

 Declaració responsable persones que no tenen la nacionalitat espanyola 

 Certificat mèdic oficial de no patir cap malaltia que impossibiliti el desenvolupament de les tasques 
pròpies (aquest document es pot adquirir als estancs i pot ser expedit pel metge de capçalera, en 
general no ho fan i s’ha d’anar a un centre mèdic, també on s'expedeixen els certificats per als 
permisos de conduir, armes, empresa).  

 Declaració responsable de no trobar-se en supòsits d’incompatibilitat  
 
-On faig la digitalització? 

 Al vostre centre de treball (personal del Departament de Drets Socials) 
 A qualsevol oficina de Drets Socials del Departament (altre personal) 

 
On presento la documentació? A través d’aquest formulari i en un tràmit únic 
 
Davant del dubte plantejat per algunes persones sobre si la plaça serà DEFINITIVA,  CCOO defensem 
que SÍ, ja que no s’ha de confondre aquest procés amb els d’estabilització o d’alguns processos de 
personal funcionari, on les places no havien estat ofertades prèviament al personal fix per a canvi de 
destinació. Les 458 places provenen d’un concurs-oposició «ordinari» i si ja van ser ofertades prèviament  
(concurs de canvi de destinació del juny del 2019) el personal fix ja va tenir la possibilitat de mobilitat. Ho 
hem plantejat tant al Departament com a Funció Pública. 
 
PER A QUALSEVOL DUBTE MÉS, PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE AMB ELS/LES VOSTRES 
DELEGATS/DES DE CCOO: pmuelas@ccoo.cat i encarnadiaz@ccoo.cat 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT! 
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