
 

 

 

Nota de premsa 

“El TSCAT reclama a la Generalitat l’adjudicació d’unes 

places d’oposicions atorgades el desembre de 2021 i 

que afecta un centenar de treballadores socials” 

L'entitat que representa a 6.800 treballadores socials de tota 

Catalunya qualifica d'“indignant” aquesta situació on la Funció 

Pública ni adjudica les places ni dona cap resposta clarificadora 

 

Barcelona, 1 de juliol de 2022. El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 

(TSCAT), davant el malestar i les queixes de les col·legiades afectades, ha fet 

els requeriments pertinents a la Funció Pública de la Generalitat reclamant 

l’adjudicació d’unes places d’oposicions convocades el maig de 2019 i atorgades 

el desembre de 2021 que afecta concretament a 96 treballadores socials (*). 

Es tracta d’una situació “indignant que ve de massa lluny”, al parer del TSCAT, 

ja que les oposicions que es van convocar el 2019 eren per proveir 173 places 

de treball social per a la Generalitat de Catalunya. Però, des de desembre de 

2021, estan pendents d’assignar. Des de 2021 i fins ara no hi ha hagut resposta 

per aquestes persones que van aconseguir aprovar les oposicions. 

 

El TSCAT, que representa a 6.800 treballadores socials de tota Catalunya, ha 

arribat a fer tots els requeriments pertinents a la Funció Pública de la Generalitat 

per tal d’aclarir aquesta situació sense obtenir cap resposta clarificadora. L’últim 

episodi ha estat que la mateixa Generalitat va anunciar el passat 13 de juny, 

oficial i públicament, que “durant la segona quinzena de juny sortiria aquesta 

adjudicació”. L’objecte d’aquestes oposicions era estabilitzar les plantilles 

d’interines de molts anys, per tant, no hi ha cap justificació per aquesta situació. 

 

Avui, malauradament, és 1 de juliol i no hi ha cap novetat. I les persones que van 

arribar a estudiar, preparar, aprovar i obtenir per mèrits propis les seves places 

mitjançant aquest procés d’oposició se senten completament desprotegides. Per 

això el TSCAT exigeix a la Generalitat “una resposta immediata” per respecte a 

aquestes persones i a tot el col·lectiu de treballadores socials. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(*) Es tracta de 173 places del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, 

treball social, grup A - subgrup A2, amb número de registre de la convocatòria 

236 i convocades per la RESOLUCIÓ PDA/1376/2019 de 17 de maig. 

 

 

Sobre el TSCAT 

 

Som 6.800 col·legiades i col·legiats a tot Catalunya, amb empenta i ganes d’invertir esforços per 

aquesta professió que compartim i estimem. Treballem en àmbits com serveis socials bàsics, 

salut, dependència, discapacitat, infància, habitatge, immigració, salut mental i la justícia. 

Entenem el treball social a partir de la relació, les aliances i el vincle amb les persones.  

 

Teixim relacions amb universitats, col·legis professionals, administracions públiques, sindicats, 

etc. en la cerca d’accions conjuntes per posar en valor el nostre paper a la societat. Defensem 

els drets socials i volem ser un punt de referència per afavorir la carrera professional de les 

nostres col·legiades i col·legiats. 
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