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Resum mesa sectorial 20 de juliol de 2017 
                  Informació oposicions 2017 

La UGT a la mesa sectorial ha defensat que el Departament no enganyi amb la convocatòria del 

2017 i la barregi amb la del 2018.  

Segons fonts del Departament a la convocatòria d’oposicions dels últims tres anys, on la taxa de 

reposició era del 90% de la plantilla que es jubilava, el número de places és de 7.525.  

A partir del 2017, on la taxa de reposició arriba al 100%, el número de places és de 8.133.  

Per tant, el total de places a convocar per oposicions és de 15.658.  

 A aquestes s’han d’afegir les places de la taxa de reposició per jubilació d’aquest any que es 

calculen en unes 2.000 places.  

Així doncs, les places a convocar aproximadament haurien de ser 17.658.  

El Departament ens ha informat que la convocatòria de 2017 ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual 

s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017. 

 

Cos de mestres: 336 places  Cos de professors d'ensenyament secundari:       

1.442 places  

Places addicionals (10%): 37 places               Places addicionals (10%): 160 places  

Total de places: 373  Total de places: 1.602  

Torn de reserva per a persones amb 

discapacitat: 19 places           

Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 80 

places 

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes:  

13 places  

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny:            

10 places  

Places addicionals (10%): 1 plaça  Places addicionals (10%): 1 plaça  

Total de places: 14  Total de places: 11  

Torn de reserva per a persones amb 

discapacitat: 1 plaça 

 

Torn de reserva per a persones amb discapacitat:    

1 plaça 
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El Departament ens ha informat que la convocatòria de 2017 on hi ha la convocatòria d’aquestes 

2000 places, preveu que molt probablement no es convocaran places d’infantil i primària però sí 

de les seves especialitats tot i que tampoc han concretat. Respecte a secundària tampoc han 

concretat quines especialitats es convocaran.  

Al mes de setembre es decidirà la data més adient per realitzar els exàmens. S’està parlant de 

què sigui al mes d’abril, perquè els aprovats a partir de l’1 de setembre de 2018 siguin ja 

funcionaris en pràctiques. En cas de fer-se al mes de juliol, els aprovats no serien funcionaris en 

pràctiques fins a l’1 de setembre del 2019. Ja que les adjudicacions es produeixen al mes de juliol.  

La UGT defensa una convocatòria massiva d’oposicions on es valori l’experiència abans que 

l’apartat teòric, tal i com ja s’ha fet a les passades oposicions de professors de FP, on el supòsit 

pràctic tenia un 65% de la nota, i els temaris un 35% de la mateixa.  

Qui ningú no dubti que la UGT, que va ser l’únic sindicat que va signar el sistema transitori de les 

oposicions del 2007 al 2011, on van aprovar el 80% dels interins, continuarà defensant un sistema 

que no sigui eliminatori, i  on es tingui molt més en compte l’experiència docent que no pas la part 

teòrica del temari.  

Recordeu que la UGT que ha signat un acord a la mesa general de Funció Pública, segons el qual 

abans del 2022 el número d’interins ha de ser d’un 8% del total de la plantilla dels docents de 

Catalunya.  

 

 

 

 


