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CURSOS PREPARACIÓ PROMOCIÓ INTERNA D’ACCÉS 
AL COS DE GESTIÓ 

 
Us informem tot seguit de les diferents opcions formatives que CCOO posem a la vostra disposició per tal de 
preparar el procés de promoció interna del Cos d’Administratius (subgrup C1) al Cos de Gestió (subgrup 
A2), tant en la modalitat de classes presencials com l’opció dels cursos “online”.  
 
CURS INTENSIU TÈORIC JULIOL 2014 
 

DIA PROFESSOR MATÈRIA 
Dijous 3 de juliol Carlos Aguilar Funció Pública – I i II 

Dimarts 8 de juliol Xavi Jiménez Dret Administratiu – I i II 
Dijous 10 de juliol Salva Burnau Gestió Pública – I i II 

Dimarts 15 de juliol Òscar Segura Pressupostari – I i II 
Dijous 17 de juliol Carlos Aguilar Funció Pública – III i IV 

Dimarts 22 de juliol Xavi Jiménez Dret Administratiu – III i Contractació 
Dijous 24 de juliol Òscar Segura Pressupostari – III i Estadística 

Dimarts 29 de juliol Salva Burnau Gestió Pública – III i Polítiques púb. 
     - Calendari provisional, subjecte a modificació en quant a l’ordre de les classes - 
 
 
Un cop realitzat aquest curs, els/les alumnes podran optar per continuar fent classes teòriques i pràctiques a 
partir de mitjans del mes de setembre de 2014 (test i preparació de casos pràctics) fins a la data de 
l’examen (previst pel primer trimestre de 2015), podent escollir entre el grup dels dijous de 16h. a 20h. o bé 
el grup dels dissabtes de 9h a 13h.  
 
Lloc: FORCAT 

C/ Sant Pere més Alt, 61-63 Baixos  
08003 Barcelona 

 
Metro:  Urquinaona (L1 i L4) / Arc de Triomf (L1) 
Autobusos: V17, 17, 19, 39, 40, 41, 42, 45, 51, 55, 120, 141 
FFGG:  Catalunya (a 10 minuts a peu) 
RENFE: Catalunya / Arc de Triomf   
 
Preus  
 

 AFILIATS NOUS AFILIATS(*) NO AFILIATS 
Pagament únic 110 € 130 € 160 € 

 
(*) Les persones que s’afiliïn amb motiu d’aquest curs, gaudiran del preu d’afiliat/ada en els cursos que es 
facin a partir del mes de setembre de 2014. 
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LES PERSONES INTERESSADES HAURAN DE FER LA PREINSCRIPCIÓ AL CURS, ENVIANT UN 
CORREU ELECTRÒNIC A: carlosaguilar@ccoo.cat. 
 
Un  cop feta la preinscripció, us enviarem un correu electrònic a partir del dia 26 de juny, confirmant la 
vostra participació al curs i  informant sobre el procés de matriculació i pagament, que es realitzaria del 26 
de juny a l’1 de juliol. 
  
 
 
 
CURS ON LINE 
 
El curs online comença aquest mes de juliol de 2014 fins al proper 31 de març de 2015, data màxima 
prevista pels exàmens corresponents al procés de promoció interna al Cos de Gestió. Els/les alumnes del 
curs on line disposaran de tot el temari de gestió desenvolupat pels professors (part general i “opció 
generalista” de la part específica) , així com material pràctic (tests i casos pràctics). 
 
 
Preus  
 

 AFILIATS NOUS AFILIATS(*) NO AFILIATS 
Pagament únic 400 € 500 € 550 € 

 
 
Les persones interessades a fer el curs on line hauran de fer la preinscripció enviant un correu a 
carlosaguilar@ccoo.cat. Un cop feta la preinscripció rebreu un correu explicatiu amb tota la informació 
d’aquest curs i les dates per fer la matriculació i pagament del mateix. 
 
 
 
 
ALTRES CURSOS 
 
Al marge del curs intensiu del mes de juliol i del curs on line, tenim previst continuar amb els cursos 
presencials a partir del mes de setembre (teòrics i pràctics) en els quals es lliuraria el temari 
desenvolupat i actualitzat del cos de gestió elaborat pels mateixos professors (part general i “opció 
generalista” de la part específica). 
 
 
Per a qualsevol informació, us preguem envieu un correu electrònic a: carlosaguilar@ccoo.cat. 
 
 
 
   

CCOO US SEGUIREM INFORMANT 


