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L’ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la 
Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, aprovava l’oferta pública de 7.721 places de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017 de personal funcionari i laboral fix 
amb la següent distribució: 
 

 2.400 places ICS de personal estatutari de l’’ambit sanitari, 946 de personal laboral, 
1.800 docents, i les 2.575 places restants de personal funcionari entre mossos 
d’esquadra, bombers, agents rurals i personal d’administració i tècnic 

 
L’ACORD GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial 
per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal (PESCO) del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017, aprovava l’oferta pública parcial de 
15.018 places per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 2017 de personal funcionari i laboral fix amb la 
següent distribució: 
 

 4.323 places de personal funcionari d’Administració, 685 places de personal laboral, 
10.010 places de personal docent no universitari 

 
Estem a juny de 2020 i entre la incompetència de Funció Pública i la suspensió de terminis durant la 
pandèmia moltes convocatòries d’aquestes dues ofertes encara vigents estan a punt de caducar!!! 
 

Aquestes ofertes caducaven OOP17 el 20/04/2020 (ara 
8/07/2020) i PESCO 27/12/2021 (ara 12/02/2022). Segons 
normativa entre la publicació de l’oferta i la de la convocatòria 
no poden passar més de 3 anys. Doncs Funció Pública no és 
capaç de complir els terminis que ella mateixa fixa !!!! 
 

És a dir, una absoluta falta de responsabilitat per part dels responsables de Funció Pública, que ara 
a més, tenen l’excusa perfecta amb la crisi sanitària per la COVID-19 i el trasllat a la nova seu del 
districte administratiu. 
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REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE PROVISIÓ I SELECCIÓ – 12/06/2020 

El resum d’aquesta reunió és constatar que tenim una Funció Pública que no té cap possibilitat de 
fer la feina que té encomanada amb uns mínims d’eficàcia i eficiència, sinó tot el contrari. No hi ha 
la voluntat política de dotar a la Direcció General de Funció Pública dels mitjans tècnics i personals 
necessaris per poder desenvolupar la seva feina en condicions i el resultat és el que tots i totes 
coneixem: incomplir sistemàticament tots els terminis que la mateixa Funció Pública ha previst i 
fer decaure convocatòries planificades 3 o 4 anys abans, perquè “no ens ha donat temps de fer-
les”; convocant concursos de mèrits cada 10 o 15 anys -amb sort- i  allargant els terminis per 
resoldre’ls, fins que ens ha crescut el cabell fins arribar al terra, als que encara en tenim, perquè la 
majoria ja ens hem quedat calbs.  

Quan els demanem que concretin els terminis, que ens molts casos són d’un any sencer, ens diuen 
que no poden, que no saben i que tenen molta feina. Un altra paraula que els encanta és, “ho 
intentarem”, intentarem que es publiqui al juny o principis de juliol, intentarem que es convoqui el 
segon semestre del 2020, intentarem, intentarem i intentarem, però no ho podem garantir. 
Segurament en lloc d’un ordinador i programari ofimàtic per planificar, treballen amb una bola de 
vidre per veure el futur. 

Resumim les dades en dos fulls que trobareu al nostre web: 

 “Calendari de processos selectius de personal funcionari”, on trobareu les places de 
promoció interna exclusiva, i les convocatòries en curs i pendents d’oferta d’ocupació 
pública 2017 (OOP17) i d’oferta addicional PESCO. Els terminis per convocar s’han allargat 
degut a la suspensió en temps de pandèmia. I ara el nou termini per convocar OOP17 és 
8/7/2020 i el nou termini per a convocar PESCO és 12/2/2022. 

 “Calendari de concursos de trasllats”, on trobareu la previsió de calendari pels diferents 
grups, cossos i escales afectats. Funció Pública calendaritza alguns casos per 2022!!! 

Però recordeu que en el calendari actualitzat que us posem en aquests fulls, podeu incloure 
vosaltres mateixes, les paraules INTENTAREM, POTSER, ÉS POSSIBLE O NO, DEPÈN i altres que 
denoten la mateixa incompetència i manca de previsió, amb cap tipus de garantia que es compleixin 
les dates previstes. 

 

 

Trobareu en el nostre web el full “Personal laboral. Oferta d’ocupació pública. Nombre de places” 
amb el llistat de les 946 places laborals de l’OOP17 i les 685 places laborals PESCO. Els delegats i 
delegades de la IAC CATAC als diferents Comitès d’empresa departamentals hem demanat on estan 
aquest llocs que es convoquen i els calendaris de convocatòries. Cal negociar amb la consulta als 
treballadors i treballadores les millors bases possibles!!! 

La calendarització d’aquestes convocatòries depèn de cada Departament. En la propera CIVE del dia 
25 de juny es podrien aprovar una proposta de temaris comuns pels grups A, B, C, D i E.  

Us n’informarem! 

PERSONAL FUNCIONARI 

PERSONAL LABORAL 

https://12dd45c5-1b06-bb43-545b-25f2410fc63b.filesusr.com/ugd/c6899f_eb04d7bbc4cc4f5ab9325a11a2da1473.pdf
https://12dd45c5-1b06-bb43-545b-25f2410fc63b.filesusr.com/ugd/c6899f_2c0d002649574c25a4eb2830d028b117.pdf
https://12dd45c5-1b06-bb43-545b-25f2410fc63b.filesusr.com/ugd/c6899f_2eb64ff75a38423794269322435471c1.pdf

