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PERSONAL FUNCIONARI 
 

Oferta pública 2017 i oferta d’ocupació parcial PESCO 2017 
 

OFERTA PÚBLICA 2017: 
Segons l’Acord GOV/48/2017, de 18 d’abril, per qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació 
pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017 s’aprova l’oferta pública 2017 que 
implica la convocatòria de places de personal funcionari d’administració i tècnic  
 

PESCO (pla d’estabilització i consolidació): 
El passat 20 de desembre de 2018 va sortir publicat al DOGC l’Acord Gov/156/2018 pel 
qual s’aprova l’oferta pública parcial per a l’estabilització i consolidació temporal 
(PESCO) del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al 
2017 pel cas de personal funcionari estem parlant d’un gran nombre de places, 
majoritàriament per via general i algunes per via de reserva.  
 

IAC-CATAC ja fa temps que estem lluitant, amb la resta de sindicats de la IAC, perquè les 

oposicions incloses dins del Pla d’Estabilització i Consolidació, siguin com diu el seu títol 

una estabilització real de les plantilles actuals i una consolidació del personal que fa temps 

que ocupa aquests llocs de treball. En aquest sentit IAC-CATAC hem realitzat les accions 

següents: 

- escrit al conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques sol·licitant 
l’aplicació de l’article 61.6 de l’EBEP que estableix el següent:  

6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que 
deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y 
establecer el orden de prelación. 

Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá 
únicamente en la valoración de méritos. 
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IAC-CATAC considerem que el grau de precarietat de la nostra administració i el fet que no 

s’hagin fet convocatòries en molts anys és motiu suficient i sobrer del caràcter excepcional 

i donat que aquest article fa esment a una llei, IAC-CATAC també hem fet escrit a: 

 

- President del Parlament de Catalunya 

- Tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya 

 

En aquests moments, IAC-CATAC farem una nova ronda de visites amb els grups 

parlamentaris per tal que aquesta excepcionalitat es pugui reflectir en la futura llei de 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

 

Per altra banda, i, tenint en compte les majories parlamentàries, també negociarem en el 

si de la Mesa Sectorial del Personal d’Administració i Tècnic unes convocatòries de concurs-

oposició el més justes possibles, que contemplin el temps de serveis prestats, no només 

en la fase de mèrits, sinó, i sobretot en la fase d’oposició. No pot ser que les oposicions del 

nostre sector es basin principalment en la part memorística i la part pràctica, de 

coneixements del dia a dia dels llocs a ocupar, només es valori quan s’ha passat la part 

memorística. Prenem exemple dels docents i agafem els professionals millor preparats i 

preparades per realitzar les funcions encomanades. 

 

IAC-CATAC ja hem demanat la convocatòria urgent del Grup de Treball de Provisió i 

Selecció per confirmar aquest calendari de processos selectius i acotar-lo al màxim i per 

poder negociar les bases d’aquests processos selectius. 

 

IAC-CATAC també denunciem el desgavell que s’ha produït amb el concurs de trasllats del 

cos administratiu i exigim JA una resposta sobre la situació. Moltes persones estan perdent 

salari i promoció amb aquest endarreriment.  

 

També demanem la convocatòria de la promoció interna especial al cos administratiu, 

donat que ja existeix l’habilitació jurídica per fer-ho, ja que porta més d’un any 

d’endarreriment sobre la previsió inicial. I demanem que aquesta convocatòria sigui el més 

assequible possible, donat que en realitat hauria de ser d’ofici el pas d’un cos a l’altre, ja 

que ambdós cossos (auxiliar i administratiu) realitzen les mateixes funcions.  
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CALENDARI PROVISIONAL DE PROCESSOS SELECTIUS 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2017 

 

GRUP COS/ESCALA PLACES    PREVISIÓ 
CONVOCATÒRIA 

   GENERAL RESERVA  

  TOTAL LL PI   

A1 Escala d’inspecció financera 10 10  1 2019 

A1 Advocacia 10 10  1 2020 

A1 Arxivística 20 20  1 2020 

A1 Enginyeria industrial 20 13 7 1 En curs 

A1 Enginyeria agrònoma 21 13 8 1 2019 

A1 Enginyeria de camins, canals i 
ports 

10 10  1 2019 

A1 Inspecció seguretat nuclear i ... 3 3   2019 

A2 Enginyeria tècnica industrial 50   3 2020 

A2 Biblioteconomia 15   1 2020 

C1 Administratiu 390 214 176 47 2020 

ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL 

A2 Educació social 301 301  15 2019 

COS D’AGENTS RURALS 

A2 Agents rurals, sotinspector 50 17 33  -- 

C1 Agents rurals, escala bàsica 50 50   -- 

COS DE BOMBERS 

C2 Bombers, escala bàsica 150    -- 

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 

A1 Inspectors tributaris 24 12 12 1 En curs 

A2 Gestors tributaris 40 20 20 2 En curs 
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CALENDARI PROVISIONAL DE PROCESSOS SELECTIUS 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2017 PESCO 

 (taxa addicional per a l’estabilització i la consolidació) 

GRUP COS/ESCALA PLACES     PREVISIÓ 
CONVOCATÒRIA 

   GENERAL RESERVA  

  TOTAL LL PI LL PI  

A1 Cos superior 760 398 322 20 20 2019 

A1 Arquitectura 25 16 8 1  2021 

A1 Biologia 28 27  1  2021 

A1 Telecomunicacions 3 2 1   2021 

A1 Metges avaluadors 10 10    2019 

A2 Cos gestió d’administració 313 162 131 10 10 2020 

A2 Enginyeria tècnica agrícola 102 97  5  2020 

A2 Treball social 173 164  9  2019 

A2 Educació social 255 242  13  2020 

C1 Cos administratiu 435 226 184 13 12 2021 

C2 Cos auxiliar d’administració 1476 772 624 40 40 2021 

AP Subalterns 398 288  24  2021 

AP Subalterns Reserva 
discapacitat intel·lectual 

86     2021 

ÀMBIT D’EXECUCIÓ PENAL 

A1 Cos superior, dret 63 33 27 2 1 -- 

A1 Psicologia 75 71  4  -- 

A2 Treball social 120 114  6  -- 

A2 Educació social 87 83  4  2019 

COS D’AGENTS RURALS 

A2 Agents rurals, sotsinspector 50 17 33   -- 

C1 Agents rurals, escala bàsica 50 50    -- 

COS DE BOMBERS 

C2 Bombers, escala bàsica 150     -- 

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 

A1 Inspectors tributaris 24 12 12 1  En curs 

A2 Gestors tributaris 40 20 20 2  En curs 
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