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Oposicions i concursos 

 
 
El passat dimecres dia 24 durant la reunió del grup de selecció i provisió de la Mesa 
Sectorial, l’Administració ens va lliurar la previsió de concursos i oposicions per a 
determinats cossos. Previsió que cal prendre’s com a merament orientativa atès el 
desgavell habitual amb que gestiona aquestes qüestions Funció Pública. En la propera 
reunió de la Mesa Sectorial (tercer dilluns de juny)l’Administració s’ha compromès a 
lliurar-nos el calendari previst de la resta de places. 
 
 
Com a dada més rellevat i immediata cal dir que la propera setmana sortirà publicat el 
concurs d’administratius. Tot això si ens creiem que els serveis informàtics que presten 
serveis a la Generalitat, una mena de gran “rompetechos” digital, finalment han assolit 
solucionar els problemes que fins ara impedien tirar en davant aquest concurs. 
 
 
Ens ha cridat també l’atenció la rapidesa amb que es vol posar en marxa l’oposició del 
Cos Superior derivada de l’oferta pública d’aquest 2017, prevista per al primer trimestre 
del 2018, ja que contrasta amb la d’administratius, que està prevista per al primer 
semestre de 2019. 
 
 
En relació a la consolidació de l’ocupació temporal a la Generalitat, és a dir, a 
l’aplicació de l’Acord de Madrid a Catalunya, l’Administració continua sense voler 
entrar a parlar-ne amb l’excusa de què hem d’estar pendents de com s’articula aquesta 
qüestió en els Pressupostos Generals de l’Estat. 
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Hem reiterat la nostra postura contraria a l’existència d’entrevista per l’important 
component subjectiu que introdueix en el procés de valoració. Aquest mecanisme 
resulta especialment qüestionable en els casos de promoció interna, on les persones 
afectades ja pertanyen a l’organització de la Generalitat. Alhora vàrem incidir en la 
importància de valorar significativament el temps de serveis prestats i en la 
desproporció que existeix en relació amb la valoració dels altres mèrits. 
 
 
Finalment, un cop més, vàrem posar en evidència la insuficient identificació de les 
places que s’ofereixen en els concursos i oposicions, cosa que impedeix saber del cert 
quin lloc de treball s’està triant o quines són les seves característiques essencials. 
 
 
En relació al Cos Superior la convocatòria d’oposicions prevista en l’oferta pública 
d’aquest any tindrà lloc el primer trimestre de l’any vinent i el nomenament dels que 
hagin aprovat seria a finals de 2018. 
 
 
Pel que fa al Cos Administratiu  la propera setmana es convocarà el concurs de trasllats 
i la promoció interna al novembre.  
 
 
A l’Agència Tributària de Catalunya es convocaran oposicions durant el tercer trimestre 
d’enguany (40 de gestor i 24 d’inspector). 
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