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NOTA INFORMATIVA SOBRE INCIDÈNCIES EN LA CONVOCATORIA L’OPOSICIONS 229 
(PROMOCIÓ INTERNA DEL COS C2 AL C1) 

 

 Algunes persones que van participar en aquestes oposicions a Barcelona, ens han comunicat que es 
van produir diferents anomalies: 
 

- Almenys en una aula de Barcelona, es van repartir els exàmens de la segona prova en lloc dels 
de la primera prova. Quant es van adonar de l’error, els responsables de l’aula van parar la 
prova i van consultar al tribunal. Els opositors i les opositores van estar esperant amb l’examen 
de la segona prova a la taula i van poder sortir al lavabo. En aquestes aules, la primera prova va 
començar 40 minuts més tard que en les altres aules. És a dir, que en algunes aules la primera 
prova va començar amb 40 minuts de diferència. 

- Almenys en una aula d’examen de Barcelona, es van repartir els exàmens de la tercera prova 
de competències professionals en lloc de la primera prova, en aquest cas, a més, no calia donar 
la volta a l’examen perquè l’última pregunta estava en el full de darrera. D’altra banda, es van 
produir les mateixes anomalies que en el cas anterior. 

- Les persones que van començar més tard la primera prova no van disposar del mateix temps 
de descans entre prova i prova. Mentre que uns van disposar de gairebé una hora i mitja, els 
altres només de 30  minuts.  

- Una de les preguntes de la segona prova era l’elaboració d’un document administratiu, que no 
estava inclòs en el tema 31 desenvolupat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
(darrera actualització: març de 2011) del temari del cos administratiu vigent (Resolució 
GAP/1234/2008 modificat per la base 1.3 de la resolució PDA/339/2019) publicat en la pàgina 
web de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, que ja no està disponible. 

 
Davant d’aquesta situació IAC-CATAC ha enviat un escrit a la direcció general de Funció Pública 
demanant les explicacions oportunes i l’actuació d’ofici que correspongui. 
 
Per tot això, si penseu que aquestes anomalies us han pogut afectar, perquè s’han vulnerat els principis 
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a la funció pública, esteu en el vostre dret de 
presentar les al·legacions oportunes, de manera individual, davant del tribunal d’oposicions 
corresponent i, i també posteriorment, quan surtin les notes de les proves. Finalment podreu 
interposar recurs d’alçada davant de funció pública per  demanar la nul·litat i la repetició de totes les 
proves si així ho creieu oportú.  

La millor defensa, un bon IAC-CATAC! 
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