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ACCEDIR A UN LLOC DE TREBALL 
COM A FUNCIONARI/A 

 
 
 
COM S’ACCEDIX A TREBALLAR DE FUNCIONARI/A?  
 
Les oposicions (o modalitats similars com el concurs-oposició) són la forma de selecció de personal 
que fan servir les administracions públiques per cobrir de forma definitiva les seves places de 
funcionaris/es  
 
Consten d'una o més proves, generalment de caràcter eliminatori. Un cop superades aquestes proves, 
els aspirant queden classificats en funció de la suma total de les puntuacions obtingudes. Només 
obtenen plaça aquells candidats que, segons l’ordre de classificació, cobreixen les places convocades. 
 
 
QUINS TIPUS DE PLACES O DE LLOCS DE TREBALL DE FUNC IONARI/A HI HA?  
 
Els funcionaris es classifiquen en cinc grups depenent de la titulació exigida en cada convocatòria: 
 
Grup A:  s’exigeix el títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent. 
S’ingressa al Cos Superior (de caràcter generalista) o a Cossos professionals específics de llicenciats, 
com p.e. Inspectors de Treball, Economistes, Advocats, Arquitectes , .... 
 
Grup B : s'exigeix el títol d'enginyer tècnic, diplomat universitari, arquitecte tècnic.  
S’ingressa al Cos de Gestió (de caràcter generalista) o a Cossos professionals específics, com p.e. 
Controladors Laborals, Mestres, Assistents Socials, Infermeria, ... 
 
Grup C:  s’exigeix el títol de BUP, Batxillerat Superior, FP Segon Grau o equivalent. 
S’ingressa al Cos d’Administratius (de caràcter generalista) o bé a col·lectius específics com p.e. 
ajudants a institucions penitenciàries, oficials de justícia, ... 
 
Grup D:  s’exigeix el batxillerat elemental, FP 1r. Grau, o equivalent. 
S’ingressa al Cos d’auxiliars  
 
Grup E:  s'exigeix el graduat escolar. 
S’ingressa al Cos de Subalterns. 
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QUIN PROCÉS SEGUEIXEN UNES OPOSICIONS? 
 
Periòdicament les diferents administracions planifiquen les seves necessitats de personal.  
 
Aquesta planificació dels llocs de treball rep el nom d'Oferta Pública d'Ocupació i aquestes ofertes es 
publiquen en els butlletins oficials de les diverses administracions: 

- Al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) en el Cas de la Generalitat 
- Al Boletín Oficial del Estado (BOE) en el Cas de l’Estat 
- Al Butlletí Oficial de la Província Respectiva (BOP) en el Cas de les Administracions Locals. 

 
Aquestes ofertes estableixen, com a mínim: 

 
- El nombre i característiques de les places 
- La titulació exigida 
- On s'han de lliurar les instàncies i el termini de presentació 
- Els requisits dels aspirants 
- Característiques de les proves 
- Composició del tribunal 
- Sistema de qualificació 
- Programa sobre el qual versaran les proves 

 
 
Una vegada una convocatòria s'ha publicat al Diari Oficial corresponent, s'obre un termini 
(habitualment de 20 dies naturals) perquè els interessats lliurin les instàncies. 
 
Un cop passen aquests dies, es publica la llista provisional dels admesos i dels exclosos de fer 
l'examen. Amb això s'obre un termini per recórrer aquestes llistes i un cop publicades les llistes 
definitives, s'anuncia la data de la primera prova que acostuma a ser al cap d'uns mesos. 
 
Després de cada prova es van publicant les qualificacions obtingudes i les persones que passen a la 
següent prova. 
 
Acabades totes les proves selectives, surt una llista amb les persones que has superat la oposició 
ordenades segons la puntuació obtinguda. Aquestes persones hauran de presentar la documentació 
exigida i, a continuació han de sol·licitar (per rigorós ordre de classificació) plaça d’entre les 
disponibles.  
 
Finalment es fa el nomenament al Diari Oficial corresponent i després es fa la presa de possessió al 
lloc atorgat. 
 
En la convocatòria poden aparèixer un nombre concret de places reservades per "promoció interna". 
Això significa que hi ha places en les quals poden concursar funcionaris per accedir a un cos superior.  
També hi ha places reservades per a persones amb disminució i que pugin acreditar que tenen  
legalment reconeguda aquesta condició.  
 
Per últim també han de concursar els interins. Aquests són personal de la Generalitat que han estat 
contractats sense fer oposicions i ocupen una plaça corresponent a un funcionari. També haurà 
d'aprovar per conservar la plaça. 
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COM PREPARAR UNES OPOSICIONS 
 
Allò que descriu el què és una oposició és el fet de confrontar els teus coneixements vers els altres 
que són la teva oposició. 
 
- Les oposicions no són exàmens, no és suficient aprovar sinó treure més nota que els altres per poder 
aconseguir una plaça. 
- Preparar unes oposicions no és fàcil, s'ha d'estudiar i molt. 
- Has de programar-te el temps que disposes fins a la primera prova i repartir els temes de manera 
gradual per fer un estudi constant. 
- Si has acabat els estudis recentment, et serà més fàcil.  Si fa temps que estudies et caldrà un esforç 
superior. 
- Es important que et marquis un ritme de treball, unes hores cada dia, sempre les mateixes. 
- Has de tenir l’actitud que preparar les oposicions ha de ser per tu una de les tasques més importants 
en aquest període. Cal però preveure descansos. Si en el teu pla setmanal estudies força, és 
convenient que deixis lliure un dia o dia i mig que pot ser dissabte a la tarda i diumenge per descansar. 
- Si treballes, a més a més d'estudiar les oposicions, la tasca us serà més dura i et caldrà més 
disciplina, ja que els temps que dediquis a estudiar serà menor que el que hi dediquen els que no 
treballen. 
- Pots estudiar a casa o a la biblioteca, o bé pots assistir a una acadèmia especialitzada en preparar 
les oposicions. 
- No totes les oposicions tenen el mateix grau de dificultat. Com més alt és el nivell a concursar, més 
dificultoses són les proves d'accés. 
- Normalment les oposicions pels grups A i B les componen un gran nombre de temes legislatius i 
jurídics. 
- Un cop tinguis el temari a les teves mans pots optar per estudiar estrictament el què aquest diu o bé, 
ampliar i aprofundir. És important recordar que no n’hi prou en recordar el mateix que els altres, sinó 
saber-ne més per treure millor nota. 
 
Per seguir un mètode d’estudi eficaç has de tenir en compte altres aspectes: un bon lloc per estudiar, 
llegir els temes amb deteniment, subratllar la part important del tema, fer esquemes o síntesis, etc. El 
més important de tot, és la memorització. La memòria és el punt clau per preparar les oposicions. Com 
millor recordis el què saps, millor podràs desenvolupar els temes, siguin orals o escrits. 
 
Un altre aspecte important és que has de reservar-te un temps per repassar, ja que si el volum de 
temes és molt extens, quan tornis als primers ja no us recordareu amb tant detall del seu contingut. És 
bo anar repassant cada 10 o 15 temes estudiats. 
 
 
• ON POTS PREPARAR LES OPOSICIONS:  
 
• Sindicats 
 
SAC 
Portal de l’Àngel, 38 1r. 
08002 Barcelona 
Tel: 93 412 71 16 
http://www.sac-icsc.org  

CCOO 
Via Laietana, 16 
08003 Barcelona 
Tel: 93 481 27 00 
http://www.ccoo.cat  



 

 

 

SGJ/Informació Juvenil  Juny 2006 / IB  
 
 
 
 

4 

CATAC 
Via Laietana, 57 4rt. 3ª 
08003 Barcelona 
Tel: 93 317 31 51 
Fax: 93 317 32 02 
http://www.catac.org  
 
• Acadèmies 
 
Centre d'estudis Adams 
C/ Bailèn, 126 
08009 Barcelona 
Tel: 93.476.66.00 
http://www.adams.es 
 
Centre d'Estudis Financers 
C/ Gran de Gràcia, 171-175 
08012 Barcelona 
Tel: 93 415 09 88 
http://www.cef.es 
 
Centre d'Estudis Herveca 
C/ Diputació, 248, àtic 
08007 Barcelona 
Tel: 93 318 96 39 
http://www.academiaherveca-barcelona.com 
 
Centro Tècnico Europeo 
C/ Amadeu Torner, 72-74 
08902 Hospitalet de Llobregat 
Tel: 93 210 44 11 
http://www.cteep.com 
 

Centro de Estudios Universitarios Contec 
C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 610, pral. 
08007 Barcelona 
Tel: 93 302 38 84 
(Només per professors de Secundària) 
http://www.contecbcn.com  
 
Clau d'accés 
C/ Plaça Urquinaona, 6 7ª planta B 
08010 Barcelona 
Tel: 93 301 08 38 
http://www.clauacces.com 
 
Centre d’Oposicions Eureka 
C/Trafalgar, 14 3r.2ª 
08010 Barcelona 
Tel: 93 268 24 79 
http://www.oposeureka.com 
 
AITES, Centre d’Estudis 
Avda. Paral·lel, 158  bis bxs. 
08015 Barcelona 
Tel: 93 423 76 00 
http://www.aites.net 

 
 
• INFORMACIÓ SOBRE OPOSICIONS A INTERNET:  
 

Web Adreça Informació 

InfoCat www.gencat.net/oposicions  Oposicions de la Generalitat de 
Catalunya 

Diputació de Barcelona http://www.diba.es/rh/default.asp  Oferta pública de la Diputació de 
Barcelona 

Diputació de Girona http://www.ddgi.cat Oferta pública de la Diputació de Girona 

Diputació de Lleida http://www.diputaciolleida.cat  Oferta pública de la Diputació de Lleida 

Diputació de Tarragona http://www.diputaciodetarragona.net  Oferta pública de la Diputació de 
Tarragona 

ABCconcursos www.abconcursos.com  Convocatòries d’oposicions, beques i 
cursos 

Admi Web www.admiweb.org/oposiciones  Cercador d’oposicions i feina en el 
sector públic 

Buscaoposiciones www.buscaoposiciones.com  Cercador d’oposicions i feina en el 
sector públic 
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EmpleoPúblico www.empleopublico.net  Portal d’oposicions i cursos 

Administración Central 
del Estado 

http://www.060.es  Convocatòries d’oposicions  

OposicionesyBecas www.oposicionesybecas.com Convocatòries d’oposicions, beques i 
ajuts 

Oposición Secundaria www.oposicion-secundaria.com Oposicions al cos de professors de 
Secundària 

Opositor.com www.opositor.com Portal d’oposicions 

Temaris, tests i exercicis per preparar les oposici ons 

Opositar hoy www.geocities.com/opositarhoy  Tests i exercicis 

El Temario www.eltemario.com  Temaris d’oposicions 

Oposicion.com www.oposicion.com  Preparació d’oposicions en línia 

Oposiciones de Música www.oposicionesmusica.com  
Cursos en línia per preparar les 

oposicions al cos de professors de 
música 

Opositest www.opositest.com  Tests per a preparar les oposicions als 
cossos de policia, justícia i presons 

Temario-Oposiciones www.temario-oposiciones.com  Temaris d’oposicions 

Informaciones útiles de 
hoy 

www.informaciones-utiles.com 
 

Convocatòries d’oposicions, beques, 
subvencions i ajuts de nivell estatal 

 


