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CURSOS OPOSICIONS CCOO 
 
CCOO volem apostar per un nou model formatiu que s’ajusti a les necessitats concretes de 
l’alumnat i que, al mateix temps, optimitzi temps i recursos. 
 
Partint d’aquest escenari, i havent estudiat els temaris dels diferents cossos generals, hem 
determinat unes grans àrees temàtiques que en major o menor grau d’intensitat es repeteixen en 
els temaris per l’accés als diferents Cossos de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquests blocs de continguts us els oferim en format de cursos de curta durada (píndoles 
formatives) amb la finalitat que siguin d’utilitat per a la preparació de futures convocatòries 
d’oposicions dels cossos generals. La modalitat serà presencial i el format de l’estudi serà teòrico-
pràctic, ja que, a banda d’exemples pràctics que es puguin exposar, hi haurà una sessió de caire 
pràctic per entendre millor els conceptes del tema en qüestió, oferint així una visió complerta sobre 
una matèria. 
 
Els blocs de continguts són: 

• Bon govern i transparència. Administració digital 
• Organització sector públic  
• Procediment administratiu de les administracions públiques i Règim jurídic del sector públic 
• Funció pública  
• Activitat de les administracions públiques. La contractació 
• Finances públiques  

 
Ja teniu a la vostra disposició 4 de les 6 píndoles que tenim previst oferir-vos per tal que, si són 
del vostre interès, us inscriviu. La formació començarà a partir de setembre.   
 
Procediment administratiu de les administracions públiques i règim jurídic del sector 
públic. 
 
Continguts: 1.- L’acte administratiu; 2.- El procediment administratiu comú i principis; 3.- La 
normativa reguladora del procediment administratiu comú; 4.- Rellevància de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú i de la Llei 40/2015 d’1 ‘octubre de règim del sector 
públic; 5.- Fases i terminis; 6.- Revisió dels actes administratius. Revocació i recursos; 7.- Control 
jurisdiccional de l’Administració pública. La jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Per a més informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/bloc-6-procediment-
administratiu-de-les-administracions-publiques-i-regim-juridic-del-sector-public-71714/ 
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Bon govern i transparència. Administració digital 
 
Continguts: 1.- Bon govern. Valors i ètica a l’Administració de la Generalitat; 2.- Govern obert i 
transparència. Dades obertes: el portal de la transparència. Dret d’accés a la informació pública. 
Participació i col·laboració ciutadana; 3.- Administració digital. Documentació electrònica. 
Protecció de dades de caràcter personal. Normativa i protecció; 4.- Òrgans de coordinació, impuls 
i control. 
 
Per a més informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/bloc-5-bon-govern-i-
transparencia-administracio-digital-71713/ 
 
 
 
 
Funció Pública. 
 
Continguts: 1.- Estructura i ordenació de l’ocupació pública; 2.- Oferta ocupació pública; 3.- 
Provisió dels llocs de treball; 4.- Drets i deures dels treballadors públics; 5.- Acció transversal. 
Pactes i acords sindicals. Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya; 6.- Conceptes generals dels delictes contra l’Administració pública. 
  
Per  a més informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/bloc-3-funcio-publica-
71711/ 
 
 
 
 
Activitat de les administracions públiques. La contractació. 
 
1.- Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic; 2.- Tipus de contractes; 3.-  
L’organització administrativa per a la gestió de la contractació; 4.- El perfil del contractant; 5.- La 
preparació dels contractes: l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives; 6.- 
El procediment d’adjudicació dels contractes. Casuístiques especials: invalidesa dels contractes i 
modificacions contractuals; 7.- L’activitat subvencional de les administracions públiques; 8.- 
Potestats de l’Administració. Potestat inspectora. Potestat sancionadora. 
 
Per a més informació i inscripcions: https://fundaciopacopuerto.cat/curso/bloc-4-activitat-de-les-
administracions-publiques-la-contractacio-71712/ 
 
 
 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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