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NOUS CURSOS PREPARACIÓ PROMOCIÓ INTERNA 
D’ACCÉS AL COS DE GESTIÓ I COS SUPERIOR 

 
Mitjançant la present us informem de les diferents opcions formatives que CCOO posa a la vostra disposició 
per tal de preparar els diferents processos de promoció interna dels cossos generals de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya: 
 
 -Curs presencial dissabtes (9-13h): Promoció al Cos de Gestió. 
 -Curs presencial dimarts (16-20h):  Promoció al Cos de Gestió. 
 -Curs presencial dimecres (16-20h):  Promoció al COS SUPERIOR. 
 -Curs on-line: Promoció Cos de Gestió. 
 
-CURS PRESENCIAL DISSABTES 9-13h. (PROMOCIÓ COS DE GESTIÓ) 
 
Aquest curs es va iniciar el passat mes de març de 2014. En aquesta primera part del curs s’han explicat 
diferents conceptes teòrics i a partir del mes de setembre està previst explicar els temes teòrics pendents i 
començar amb la realització de tests i casos pràctics. A partir del mes de gener de 2015 el curs serà 
principalment de tipus pràctic, amb la realització de casos pràctics transversals. 
 
 
-CURS PRESENCIAL DIMARTS (PROMOCIÓ COS DE GESTIÓ) 
 
A partir del mes de setembre de 2014, començarà un curs tancat de 16 sessions, en el qual s’impartiran 
els aspectes teòrics essencials per a preparar el procés selectiu de promoció interna al Cos de Gestió, i es 
completarà la formació teòrica, amb la realització dels tests i dels casos pràctics específics (no transversals) 
que considerin oportuns els professors per assimilar millor les matèries. 
 
L’objectiu bàsic d’aquest curs es obtenir els coneixements mínims indispensables per a poder 
realitzar en condicions un curs eminentment pràctic a partir del mes de gener de 2015 (tests i casos 
pràctics transversals) 
 
El calendari previst de les classes, els DIMARTS de 16 a 20 hores, és el següent: 

 
DIA PROFESSOR MATÈRIA 

SETEMBRE 
9 de setembre 

 
Carlos Aguilar Nocions de Dret constitucional 

Funció Pública - I 
16 de setembre 

 
Salva Burnau Dret Estatutari 

Transparencia dels poders públics 
23 de setembre 

 
Xavi Jimenez Fonts del Dret 

Introducció al Dret administratiu 
30 de setembre 

 
Òscar Segura Finançament de les CCAA 

Pressupostari - I 
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OCTUBRE 
7 d’octubre Carlos Aguilar Funció Pública - II 

14 d’octubre 
 

Salva Burnau Aspectes rellevants de la  
Unió Europea 

21 d’octubre Òscar Segura Pressupostari - II 
28 d’octubre 

 
Xavi Jiménez L’acte administratiu i  

el procediment administratiu 
NOVEMBRE 

4 de novembre Carlos Aguilar Funció Pública - III 
11 de novembre Salva Burnau Gestió Pública - I 
18 de novembre 

 
Xavi Jiménez Les vies impugnatòries  

dels actes administratius 
25 de novembre Òscar Segura Pressupostari - III 

DESEMBRE 
2 de desembre 

 
Carlos Aguilar Funció Pública – IV 

Seguretat Social 
9 de desembre 

 
Xavi Jiménez Introducció a la  

Contractació Pública 
16 de desembre 

 
Òscar Segura Estadística 

23 de desembre 
 

Salva Burnau Gestió pública - II 
Polítiques Públiques 

 
El pagament de la matrícula del curs donarà dret a obtenir el temari complet (45 temes de la part general i 
26 temes de la part específica generalista); així com tots els materials en suport paper que es facilitin durant 
el transcurs del curs.  
 
Els preus són els següents: 
 

  
Data pagament 

AFILIATS NOUS AFILIATS NO AFILIATS 
Matrícula Curs Matrícula Curs Matrícula  Curs 

 
Pagament únic 

 
Entre l’1 i el 8 
de setembre 

60 € 220 € 65 € 260 € 70 € 320 € 
TOTAL: 280 € TOTAL: 325 € TOTAL: 390 € 

 
Dos 

pagaments 

De l’1 al 8 SET 60 € 140 € 65 € 155 € 70 € 190 € 
De l’1 al 3 OCT  100 €  125 €  150 € 

 200 + 100 
TOTAL: 300 € 

220 + 125 
TOTAL: 345 € 

260 + 150 
TOTAL: 410 € 

 
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   
 
 
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 confirmant la vostra participació al curs i  informant sobre el procés de matriculació i pagament. 
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-CURS PRESENCIAL DIMECRES (PROMOCIÓ AL COS SUPERIOR) 
 
El proper mes d’octubre de 2014 començarà un curs presencial per a la preparació del procés de 
promoció interna del Cos de Gestió (subgrup A2) al COS SUPERIOR (SUBGRUP A1). Aquest curs tindrà 
lloc els dimecres en horari de 16 a 20h al local de FORCAT del carrer Sant Pere Més Alt, 61-63 de 
Barcelona. 
 
Les persones interessades hauran d’enviar un correu electrònic a: carlosaguilar@ccoo.cat per ser 
inclòs en la llista d’espera per participar en aquest curs. Un cop rebut aquest correu, en breus dies us 
enviarem un correu electrònic amb tota la informació del curs (calendari de classes, preus, forma 
d’inscripció i pagament, etc.) per tal de concretar la vostra participació al curs. 
 
 
-CURS ON LINE (PROMOCIÓ AL COS DE GESTIÓ) 
 
El curs online té una duració prevista 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 € 

Pagament 
fraccionat 

Fins 05/08/14: 220 € 
Fins 05/09/14: 200 € 

Fins 05/08/14: 270 € 
Fins 05/09/14: 250 € 

Fins 05/08/14: 295 € 
Fins 05/09/14: 275 € 

 
 
A l’annex 1 d’aquest full informatiu trobareu les característiques d’aquest curs online. 
 
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. 
 
 
Per a qualsevol informació, us preguem envieu un correu electrònic a: carlosaguilar@ccoo.cat. 
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ANNEX 1 
 

Característiques del curs on-line per a preparar la promoció interna del cos 
d’administratius (subgrup C1) al cos de gestió (subgrup A2) 

 
 
1.- El curs començarà el dia 7 de juliol de 2014 i es mantindrà en funcionament fins a la realització de les proves de 
promoció interna (data màxima prevista: abans del 31 de març de 2015). 
 
2.- Aquest curs serà impartit per professors amb llarga experiència en la docència d'oposicions (més de 10 anys), tots 
ells funcionaris de carrera del cos superior, amb llicenciatures de dret i econòmiques. 
 
3.- Els/les alumnes disposarien del temari del cos de gestió desenvolupat pels mateixos professors (part general i 
part específica de l’opció general). Aquest material està actualitzat a data 30 de juny de 2014 i s’informaran de totes les 
novetats normatives que es produeixin al llarg del curs. Els temes es posaran a disposició dels alumnes entre el mes de 
juliol (part general) i el mes de setembre (part específica de l’opció general). 
 
4.- Hi haurà un coordinador del curs, que serà el referent de contacte dels alumnes amb els professors, mitjançant un 
correu electrònic que es facilitarà, centralitzant les diferents consultes dels alumnes per a la seva resolució pel professor 
especialista en la matèria.  
 
5.- Els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en un termini de 24 hores, exclosos caps de 
setmana i festius.  
 
6.- També es farà un “foro” on els diferents professors comentaran temes d'actualitat que poden tenir una relació 
directa o indirecta amb l'oposició (a tall d'exemple, amb l'abdicació del rei i nomenament del nou rei, es pot comentar la 
figura de la Corona i la seva regulació a la Constitució i a la nova llei orgànica d'abdicació). 
 
7.- Els alumnes resoldran tests amb sistema d’autocorrecció de totes les matèries directament a la plataforma del 
curs. Els alumnes tindran al seu abast, aproximadament: 

7.1.- 10 preguntes tipus test de comprensió del tema (10 preguntes x 71 temes = 710 preguntes).  
7.2.- 7 proves de nivell de 30 preguntes dels blocs que entren al tipus test, que es farien a finals de juliol, 
principis de setembre, finals d'octubre, finals de novembre, finals de gener i finals de febrer. Serien penjades 
uns dies abans del final de mes corresponent i després comentades particularment amb cada alumne (210 
preguntes). 
7.3.- 2 Exàmens de 50 preguntes + 5 de reserva, totes elles de nivell elevat i dels temes que entren al tipus 
test (la part general) semblant al sistema de l'examen previst per aquest procés selectiu, per tal d’avaluar el 
nivell assolit (110 preguntes). Es penjarien a mitjans de desembre 2014 i a mitjans de març 2015, tret que 
l'examen s'avancés (en aquest cas, es penjarien abans). 

Està previst que els/les alumnes que facin el curs on-line puguin preparar convenientment la matèria amb la resolució d’ 
aproximadament 1000 preguntes tipus test. 
 
8.- Casos pràctics: 

8.1.- Tot i que algun pugui ser monogràfic sobre algun tema (terminis, diagrames Gantt, subvencions o 
expedients disciplinaris), la majoria serien transversals és a dir en un mateix cas pràctic s'inicia en un matèria 
per exemple dret de la Funció Pública, segueix amb Dret Administratiu i Pressupostari, finalitzant amb temes de 
gestió pública i millora. Aquests supòsits pràctics seran preparats per tots els professors en conjunt. 
8.2.- Els cassos pràctics es faran un cop el curs estigui bastant avançat  ja que la nostra experiència ens ha 
demostrat que per fer bé un cas pràctic és necessari un domini de la part teòrica i per tant preferim dedicar la 
primera part del curs a tenir un coneixement profund de la matèria, i després bolcar-lo en el cas pràctic que no 
deixa de ser una aplicació del coneixement teòric sobre un cas concret. 

 
9.- Sessions presencials: Puntualment, els professors podran organitzar algunes sessions presencials per tal de 
resoldre dubtes, fer supòsits pràctics o realitzar algunes explicacions. Aquestes sessions es convocarien 
discrecionalment pels professors i restarien incloses dintre del curs on-line. 
 
NOTA: La gestió administrativa del curs, pel que fa al sistema d’inscripcions i pagament, correspon a FORCAT 
(Sant Pere Més Alt, 61-63  Barcelona) 
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