
 

 

CONDICIONS GENERALS 

CURS PRESENCIAL SEGON EXERCICI TEMARI ESPECÍFIC,  

PROCÉS D’OFERTA PÚBLICA CATEGORIA GESTOR/A 

D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBGRUP A2, DE 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

 

 

 

1. Iniciem la preparació dels exercicis 2n i 3r del procés d'oferta pública, categoria gestor d'administració general 

de l'Ajuntament de Barcelona. La formació està dividida en dos cursos: el curs teòric del temari específic, 

2n exercici de l'oposició; i el curs pràctic orientat a la preparació del tercer exercici i que començarem  

el proper mes  de setembre. 

 

La informació que detallem a continuació va referida EXCLUSIVAMENT  al curs teòric del temari específic, 

que és el que comença el proper 7 de maig. 

 

2. El curs  consta de 88 hores presencials repartides en 22 sessions lectives, dues per setmana,  més un test 

general,  amb suport de plataforma online i material docent. 

 

3. Les sessions tindran lloc els dimarts i els dijous  a la tarda des de 07/05/2019 al 18/07/2019 i en horari de 

16:00 h a 20:00 h 

 

Lloc d’impartició: C/Sant Pere Més Alt 61-63 Baixos, Barcelona (Parada de metro Urquinaona o Arc de 

Triomf) 

 

4. Les característiques del sistema docent del curs són les següents: 

 

− De cada tema impartit un test de unes deu  preguntes aproximadament 

− Es facilitaran 4 test transversals  

− Un test general de 100 preguntes  

 

5. El curs, encara presencial, compta amb el suport de la plataforma online  que  és el lloc on es posaran a disposició 

dels alumnes els temes, els test i qualsevol material que els formadors creguin oportuna i utilitzen durant les 

classes. També servirà de mitjà de comunicació per als formadors per poder indicar pautes de cara a les classes 

presencials. 

 

6. El preu del curs dona dret a la docència dels professors, l’ús de les aules, el temari específic  desenvolupat pel centre  i el 

material docent cedit durant les classes. El pagament de les quotes es realitzarà mitjançant pagament en efectiu, 

amb targeta de crèdit o per transferència bancària. Els pagaments es realitzaran de la següent forma: 
 

 

 

1 PAGAMENT 

2 PAGAMENTS 

1er Pagament 2n Pagament Total 

Afiliats 600 € 390 € 230 € 620 € 

Nou Afiliats 700 € 450 € 270 € 720 € 

No Afiliats 800 € 490 € 330 € 820 € 

 

(*) Primer pagament i pagament únic: Abans d’iniciar el curs per confirmar plaça (Data límit 05/05/2019) 

(*) Segon pagament: Data límit 05/06/2019) 

 

Matrícula (*) (exempta antics alumnes) 

 

 PAGAMENT 

Afiliats 30 € 

Nou Afiliats 40 € 

No Afiliats 50 € 

 

(*) Antics alumnes del cursos teòrics preparatoris al temari general d’aquesta oposició, matrícula gratuïta.  

 

 

 

 

 



 

 

7.  Les persones interessades que encara no hagin fet les pre-inscripció podran fer-la clicant al següent enllaç: 

http://www.formar-te.es/index.php/llista-espera-tecnic-mig-en-gestio-ajuntament-de-barcelona 

 

8. A partir del proper quinze  d'abril, els integrants de la llista de pre-inscripció rebran informació sobre com formalitzar la  

matricula: data i forma de pagament del preu del curs. 

 

9. El procés de reserva de plaça i els criteris que aplicarà el centre en el tractament de les sol·licituds serà el següent: 

 

1. L’alumne ha de realitzar la preinscripció a la llista corresponent. Si ja l’ha realitzat en anterioritat NO FA 

FALTA que la torni a fer. 

 

2. A partir del 15 d'abril les persones inscrites a les llistes d'espera rebran la informació precisa per a formalitzar 

la matrícula en els diferents cursos. 
 

Aquesta informació se subministrarà pel centre de forma progressiva i fins a esgotar les places disponibles 

als membres de la llista. 

 

S'atorgarà prioritat a les sol·licituds que suposin una continuïtat en la formació oferta pel Centre a l'Oposició 

de Tècnic Mitjà de l'Ajuntament de Barcelona així com a l'antiguitat de la sol·licitud en la corresponent llista 

d'espera així com afiliats de CCOO. 

 

3. En tot cas, el Centre es compromet a oferir una solució formativa a cada alumne 

 

 

SI ENCARA NO HO HAS FET, APUNTA’T A LA LLISTA D’ESPERA! 

http://www.formar-te.es/index.php/llista-espera-tecnic-mig-en-gestio-ajuntament-de-barcelona 
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