
ACCIONS FORMATIVES PER    

L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 

DE LA DIPUTACIÓ 2016 i 2017 

  
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

En aquests moments ja tenim en marxa, amb la 
Fundació Paco Puerto de CCOO Catalunya, cursos de 
preparació del TEMARI GENERAL SUBGRUP A1, A2 i 
D’AUXILIAR ADMINISTRATIU C2 (temari general i 
específic). 

 

Ara bé, TENIM NOVETATS: a més de la llista d’espera dels cursos que 

ja estem impartint, hem elaborat noves propostes formatives amb algun curs en 
horari de matí*.  
 
Per tant, ja us podeu preinscriure per la llista d’espera als següents CURSOS: 
 

• TEMARI GENERAL SUBGRUP A1 (Presencial tarda) 

• TEMARI GENERAL SUBGRUP A2 (Presencial matí* i tarda) 

• TEMARI GENERAL SUBGRUP C1 (Presencial tarda) 

• TEMARI GENERAL SUBGRUP C2 (Presencial tarda) 
 

L’inici d’aquests cursos està supeditat a que s’arribi al mínim necessari de preinscrits/es. 

 

 

 
A més de la Fundació Paco Puerto, 
volem informar-vos que d’ara endavant 
comptarem també amb la col·laboració 
del centre de formació Formar-te.  

 
Això ens permetrà ampliar encara més la nostra oferta formativa de cursos 
preparatoris per la Oferta Pública de la Diputació de Barcelona. 



Així doncs i de manera immediata, heu de saber que ja tenim obertes les 
preinscripcions per la llista d'espera dels cursos preparatoris (temari general i 
específic) dels processos de: 
 

• Oferta Pública OPERARI/ÀRIA DE SERVEIS 

• Oferta pública TÈCNIC/A MITJÀ/ANÀ ARQUITECTURA/ENGINYERIA 

• Oferta pública TÈCNIC MITJÀ EN GESTIÓ 
• Oferta pública TÈCNIC/A SUPERIOR D'ARQUITECTURA/ENGINYERIA 
• Oferta pública TÈCNIC SUPERIOR EN DRET 

 
 
Formular Inscripció de qualsevol d’aquests cursos �   ( CLIQUEU AQUI ) 

. 

 
 

VOLS COL·LABORAR COM A FORMADOR/A? 
 
Aprofitem per agrair a totes les persones que heu respost la nostra crida per 
col·laborar com a formadors/es i animem a qui vulgui oferir-se per impartir 
cursos o elaborar temaris a que es posi en contacte amb nosaltres per poder 
establir les condicions.  
 
Coneixes persones que voldrien col·laborar? Fes-nos arribar el seu contacte. 

 
SEGUIM TREBALLANT PER AMPLIAR                                          

LA NOSTRA OFERTA FORMATIVA                                  

Presteu atenció a futures comunicacions 

 

 

 
 


