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PROVISIÓ DE LLOCS (TRASLLATS) 
 
1. Propers concurs de trasllats: 
 
Treball social: 
Cal fer canvis previs en la RLT d’alguns llocs de treball. 
Previsió: maig. 
 
Enginyeria agrònoma: 
Pendent de canviar els requisits dels llocs de les ECAs del departament 
d’Agricultura, 
Previsió: juliol 18 finalitzat el curs per no afectar el normal desenvolupament de 
aquest. 
 
Arxivística: 
Previsió: darrer trimestre del 18 després d’estiu. 
 
2. En curs concurs de trasllats:  
 
Administratius 
Segueix el seu curs. Malgrat la comissió es reuneix sense descans, el 
procediment és lent per la complexitat de la documentació a valorar. 
 
 
 
SELECCIÓ DE PERSONAL. 
 
Properes oposicions:  
Enginyeria industrial (OP 2017): 
Convocatòria publicada el 06/03/18. 
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Promoció interna cos administratiu (D → C): 
Es troba en fase de tancament de les bases.  
Ens cal la Llei de Pressupostos o la pròrroga que empari la convocatòria. 
 
 
OFERTA DE 2015 PENDENTS I PESCO (PLANS D’ESTABILITZACIÓ I 
CONSOLIDACIÓ) 
 
Resten pendent 4 convocatòries: 

Treball social. 
Educadors socials de benestar. 
Treball social d’àmbit penal. 
Juristes d’àmbit penal. 
 

IAC-CATAC demana que totes les convocatòries es passin a les ofertes del 
PESCO. 
Funció Pública diu que s’ho està estudiant. 
 
   
TEMARIS 
 
TEMARI GENERAL GRUP A, cos General 
Part comunia. Previsió: maig  
Opcions: juny/juliol 
 
 
Els sindicats denunciem que el nou temari específic dels cossos A2 de Treball 
Social i Educació Social, d’àmbit d’Execució Penal, és igual que el de Psciòlegs 
del grup A1. L’únic que ha fet el departament de Justícia és posar la mateixa 
matèria en 30 temes en comptes de 40. IAC-CATAC demana que es redueixi el 
temari en relació al grup A2 tal com correspon. 
 
 

 

La millor defensa, un bon CATAC 
sindicat@catac.cat 


