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OFERTA FORMATIVA DE L’INAP 
 
L’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) ha convocat, mitjançant Resolución de 5 de juny de 2018, 
activitats formatives per al segons trimestre de 2018.  
 
Poden participar d’aquestes activitats formatives els/les empleats/des públics/ques tant funcionaris (de 
carrera o interins) com laborals o estatutaris que prestin serveis a l’Administració de l’Estat, la Generalitat de 
Catalunya o l’Administració Local. També podran participar el personal d’administració i serveis de les 
universitats públiques i el personal funcionari al servei de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs. 
Igualment, poden participar els/les empleats/des públics/ques que estiguin gaudint de permís per part, 
adopció o acollida així com aquells/es que estiguin en situació d’excedència per cura de familiars segons els 
art. 49 i 89.4 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Els requisits específics 
de participació per a cada activitat formativa estan detallats a les graelles d’activitats. 
  
Les activitats presencials es faran a la seu de l’INAP (carrer Atocha, 106 de Madrid), tret que a la graella 
indiqui una altra cosa. També s’ofereixen cursos en modalitat online. 
 
Selecció i admissió: Criteris de valoració i priorització de sol·licituds.  
• Interès manifestat per l’organització corresponent en què el/la sol·licitant faci el curs 
• Rellevància de la formació per millorar coneixements, habilitats i competències per a la millora de 

l’acompliment del lloc de feina o possible promoció professional. 
• Discapacitat igual o superior al 33%. 
• D’acord amb la LO 3/2007, es prioritzaran aquelles persones que s’incorporin al servei actiu en el 

termini d’un any provinents de permís de maternitat/paternitat o reingressin d’una situació d’excedència 
per guarda legal i atenció a persones grans dependents o persones amb discapacitat. 

• Equilibri d’organismes i institucions. 
• Còmput total de cursos en què el/la sol·licitant ha estat admès/a. 
• Es reservarà, com a mínim, el 40% de places per a dones tret que no hi haguessin prou sol·licituds.  

L’INAP comunicarà individualment per correu electrònic l’admissió o no dels/les aspirants així com la 
persona que impartirà la docència, la forma d’accés a la plataforma de formació per a les accions on-line i 
altra informació d’interès. 
 
Per a obtenir certificació del curs caldrà: a) Superar satisfactòriament les proves i activitats avaluables. b) No 
superar una inassistència o manca de connexió superior al 10% de les hores lectives programades, tot i 
estar justificat.  
 
Les sol·licituds es podran presentar entrant a http://buscadorcursos.inap.es/formacion-tic i 
http://www.inap.es/formacion-en-tic . El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir 
del dia següent al de la publicació de la resolució al BOE. Per realitzar la inscripció caldrà tenir l’autorització 
prèvia del comandament superior.  
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