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PROPOSTES DE PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER A LES 

CONVOCATÒRIES PESCO (PLA D’ESTABILITZACIÓ I 

CONSOLIDACIÓ) DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.- 

 

GRUP A1 

CONCURS-OPOSICIÓ  
 

Fase d’oposició 60% - 0-20 punts 
La puntuació màxima de la fase d’oposició és de 15 punts i està constituïda per les proves i els 

exercicis que s’indiquen a continuació: 

 

a) Primera prova. APTE – NO APTE 

 

Exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.  

 

Exempció dels exercicis: Les persones aspirants han d’acreditar els coneixements de llengua 

catalana i, si s’escau, de llengua castellana, o indicar que es troben en algun dels supòsits 

d’exempció contemplats en les bases generals, dins el termini de 10 dies a comptar des de 

l’endemà de la publicació de les qualificacions del segon exercici de la primera prova. A 

aquests efectes, es publicarà alhora un llistat amb les persones aspirants aptes que ja han 

acreditat davant l’òrgan convocant els coneixements de llengua catalana i, si s’escau, de llengua 

castellana exigits i no caldrà que els acreditin novament als efectes de quedar exempts de la 

realització dels exercicis. Transcorregut aquest termini, s’exposarà la llista provisional de 

persones aspirants que han de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana i, si 

s’escau, de llengua castellana. Les persones aspirants disposaran d’un termini de 10 dies a partir 

de l’endemà de la seva publicació per esmenar els defectes i/o presentar la documentació 

acreditativa dels coneixements de llengua requerits. La llista definitiva de persones aspirants 

que han de realitzar els exercicis de coneixements de llengua catalana i, si s’escau, de llengua 

castellana, es farà pública al mateix temps que les qualificacions de la primera prova.  

 

Descripció de la prova: Consta de dos exercicis  

 

Primer exercici: coneixements de llengua catalana.  

 

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes. 

Consisteix a realitzar, davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes 

que aquest designi, un exercici, que consta de dues parts. Primera. S’hi avaluaran el domini de 

l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un text de 200 paraules com a mínim; de la 

comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit, i de la gramàtica i 

el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, 

la sintaxi i el lèxic. Segona. S’hi avaluarà l’expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta 

d’un text i d’una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat. El tribunal fixarà el 

temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la 

primera part i 30 minuts per a la segona.  
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La qualificació de l’exercici és d’apte/a o no apte/a.  

 

Segon exercici: coneixements de llengua castellana.  

 

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat 

espanyola i que no n’estiguin exemptes. Per tal d’acreditar els coneixements de llengua 

castellana que estableix la base 2.3, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat 

espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com 

a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s’escau, amb els assessors 

especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal. El temps per a la 

realització d’aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts 

per a la segona. 

 

La qualificació d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a. 

 

b) Segona prova – 20 punts 

 

Primer exercici: competències professionals. NO ELIMINATORI. 0 a 5 punts 

Exempts amb 3 anys d’antiguitat (mateix cos i administració general) i pel torn de 

promoció interna – puntuació de 5 punts 

 

De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que 

composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat 

a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a 

l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior 

d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de 

Catalunya. El tribunal fixarà el temps per a realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior 

a 1 hora. La qualificació de l’exercici és d’APTE o NO APTE i n’estaran exempt el personal 

que acrediti un temps de servei al cos de mínim 3 anys. 

 

Segon exercici: supòsit pràctic. NO ELIMINATORI. 0 a 5 punts 

Exempts amb 3 anys d’antiguitat (mateix cos i administració general) i pel torn de 

promoció interna – puntuació de 5 punts 

 

De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a resoldre un supòsit pràctic en format 

qüestionari de 30 preguntes relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part 

específica corresponent a cada opció del temari i amb les funcions a desenvolupar pròpies de 

l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la 

Generalitat de Catalunya, d’acord amb les instruccions que faciliti el tribunal. Es realitzarà, de 

manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que 

hagi escollit la persona aspirant en la seva sol·licitud. Per a la realització d’aquests supòsits, 

les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat 

que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en 

compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-

los a situacions de la pràctica laboral, El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, 

que no podrà ser superior a 2 hores. El supòsit pràctic serà en format qüestionari de 30 

preguntes. La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació de la prova es 

determinarà sumant les qualificacions obtingudes als quatre exercicis.  

 

Tercer exercici. 0 a 10 punts. NO ELIMINATORI 

Coneixements, part general. 0 a 5 punts.  NO ELIMINATORI 

Coneixements, part específica. 0 a 5 punts. NO ELIMINATORI 
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De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes 

més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre 

el contingut de la part general (temes 1 a 60) per a les persones aspirants que participin pel torn 

lliure i, únicament de 50 preguntes més 4 de reserva, per a les que participin pel torn de 

promoció interna, Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part de les 

persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran 

negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta 

encertada. Per efectuar la valoració de l’exercici s’aplicarà la fórmula següent: E Q = (A - 4 ) 

x 5 N Q=qualificació resultant. A=nombre d’encerts. E=nombre d’errors. N=nombre de 

preguntes (80 en torn lliure i 50 en torn de promoció interna). En cas que s’acordi l’anul·lació 

d’alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes 

plantejades o correcció de més d’una, s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació 

resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament. El tribunal fixarà el 

temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per al torn 

lliure i 1 hora per al torn de promoció interna. La qualificació de l’exercici és de 0 a 5 punts.  

 

Per superar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 10 punts. 

 

 

Fase de concurs. 40%- 13 punts 
 

La puntuació màxima d’aquesta fase és de 13 punts 

 

Mèrits que es valoren.  

 

a) Serveis prestats: 12 punts 

Únicament es valoren els serveis prestats en qualsevol Administració pública amb 

vinculació de funcionari de carrera, de personal estatutari de gestió i serveis, en virtut 

d’un nomenament d’interí, d’un contracte de naturalesa laboral, d’un contracte 

administratiu transitori o d’un contracte administratiu de col·laboració temporal fins la 

data de publicació de la convocatòria. Als efectes de la valoració dels serveis prestats, 

un mes es computarà com a 30 dies naturals.  

 

Torn de promoció interna:  

1) Pels funcionaris a què fa referència el primer paràgraf de l’apartat 2,4 d’aquestes 

bases: es valoren els serveis efectius prestats en cossos o escales d’administració 

general, o categories de personal estatutari de gestió i serveis del subgrup de titulació 

A2 o categories laborals homòlogues, desenvolupant funcions pròpies de l’escala de 

gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2).  

Amb caràcter excepcional, en les places de l’opció de prevenció es valoren els serveis 

efectius prestats en cossos o escales del subgrup de titulació A2, o categories laborals 

homòlogues, sempre que s’hagin desenvolupat funcions de prevenció de riscos laborals, 

les quals hauran de constar de forma expressa en el certificat corresponent.  

2) Per al personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya a què fa referència el segon 

paràgraf de l’apartat 2.4 d’aquestes bases: es valoren els serveis efectius prestats com a 

personal laboral ix en les categories indicades. 

 

Torn lliure:  

Es valoren els serveis efectius prestats en cossos, escales o categories de personal 

estatutari de gestió i serveis del subgrup de titulació A1 o categories laborals 

homòlogues, a raó de 0,07 punts per mes treballat fins a un màxim de 12 punts, 



 4 

desenvolupant funcions pròpies de l’escala superior d’administració general del cos 

superior d’administració (subgrup A1). Amb caràcter excepcional, en les places d’opció 

de prevenció es valoren els serveis efectius prestats en cossos o escales del subgrup de 

titulació A1, o categories laborals homòlogues a raó de 0,07 punts per mes treballat, 

fins a un màxim de 12 punts, sempre que s’hagin desenvolupat funcions de prevenció 

de riscos laborals, les quals hauran de constar de forma expressa en el certificat 

corresponent. 

 

• Cal remarcar diferent puntuació per a personal de la Generalitat de Catalunya i a la 

resta d’administracions 

Administració Generalitat-0,15 per mes treballat 

Altres administracions-0,10 per mes treballat 

 

 

2) Ateses la identitat dels respectius temaris i del disseny de les proves amb el present 

procés, es valora el fet d’haver resultat apte/a sense plaça en els processos selectius 

següents:  

a) Convocatòria per a l’accés a l’escala superior d’administració general del cos 

superior d’administració de la Generalitat de Catalunya convocada per la Resolució 

GAP/826/2006, de 28 de març, publicada al DOGC núm. 4605, de 31.3.2006 (núm. de 

registre de la convocatòria 111): 0,75 punts.  

b) Convocatòria per a l’accés a l’escala superior d’administració general del cos 

superior d’administració de la Generalitat de Catalunya convocada per la Resolució 

GRI/707/2003, de 14 de març, publicada al DOGC núm. 3850, de 3.3.2003 (núm. de 

registre de la convocatòria 065): 0,75 punts.  

 

3) Només en el cas de la promoció interna per a personal laboral ix a que fa referència 

el segon paràgraf de l’apartat 2.4, es valorarà en funció de la puntuació global obtinguda 

en les proves superades per accedir a la condició de personal laboral ix de la categoria 

laboral de la Generalitat de Catalunya mencionada fins un màxim de 1 punt, d’acord 

amb la fórmula següent P V = Q V= Valoració. P= Qualificació global obtinguda en les 

proves superades. Q= Qualificació màxima assolible. 

 

b) ACTIC (exempts el personal amb 3 anys d’antiguitat a l’Administració de la 

Generalitat). Màxim 1 punt.  

ACTIC AVANÇAT– 1 

ACTIC MITJÀ-0,65 

ACTIC ELEMENTAL-0,25 

 

 

*Així mateix, i pel que fa referència a la perspectiva de gènere, aquestes bases contemplen allò 

que disposa l'Ajuntament de Barcelona en el II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones 

pel període 2015-2019 quant a la promoció d'una presència equilibrada de dones i homes en 

els diferents col·lectius professionals municipals.  

Mitjançant aquesta convocatòria s'ampliarà la borsa actual de conformitat amb el que 

s'assenyala en la base 14 d'aquesta convocatòria. 
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OPO 2019 
OPO 2019 PROMO 
INTERNA OPO 2019 PUNTS 

català i castellà  apte - no apte 

3 exercicis  20 punts  

competències professionals 0 a 5 punts no eliminatori 0 a 5 punts no eliminatori (exempts 3 anys antiguitat) 

coneixements general-test 80 preg coneixements-test 50 preg 0 a 10 punts-no eliminatori 

coneixements específic-test 80 
preg coneixements-test 50 preg 0 a 10 punts-no eliminatori 

NO   

supòsit pràctic-test 30 preg supòsit pràctic-test 30 preg 0 a 10 punts-no eliminatori (exempts 3 anys antiguitat) 

  20 punts  

 13  
serveis prestats 12 0,15/mes-1,8/any (màxim 6,6 anys) 

no   

aprovats sense plaça   

actic (exempts 3 anys antiguitat) 1 avançat 1/mig 0,60/bàsic 0,30 

 


