
TEMARI categoria – TÈCNIC/A SUPERIOR EN GESTIÓ: 

ÀMBIT 6: 

1. L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. La potestat reglamentària 
local: reglaments, ordenances i bans. El reglament: concepte i classes de reglaments. Fonaments 
i límits de la potestat reglamentaria. 

2. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes 
administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. 
Recursos administratius El procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció, i 
terminació. Còmputs de terminis. El silenci administratiu. Els recursos administratius: concepte i 
classes. Els mitjans electrònics aplicats al procediment administratiu comú. 

3. La jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció 
i les seves competències. Les parts: legitimació. L'objecte del recurs contenciós administratiu. El 
procediment i la seva finalització: les sentències. 

4. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i 
l'eliminació de les dades personals a l'Administració. El registre d'activitats de tractament. El 
delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat. L'anàlisi de riscos i l'aplicació 
de mesures de seguretat. Infraccions i sancions. 

5. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració. L'atenció multicanal. La identificació i la 
signatura electrònica. L'espai digital del ciutadà i de l'empresa. El registre electrònic. Les oficines 
d'assistència en matèria de registre. 

6. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les 
notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L'extranet de les 
administracions públiques catalanes. 

7. El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. 
Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim 
disciplinari. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de 
participació i procediment selectiu. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs 
de treball. La carrera professional. Les situacions administratives. 

8. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l'Administració pública. 
Normativa vigent sobre òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i 
participació del personal al servei de les administracions públiques. Els pactes i els acords amb 
les organitzacions sindicals. 

9. El dret del treball. Naturalesa i caràcter. Principis fonamentals que l'inspiren. Jurisdicció laboral. 
Fonts del dret del treball. Disposicions legals i reglamentàries. L'Estatut dels treballadors: 
estructura i contingut. Els convenis col·lectius. La voluntat de les parts. El costum laboral. El 
contracte de treball: concepte, subjectes i forma. El contingut del contracte de treball. Modificació, 
suspensió i extinció del contracte de treball. La causalitat en el contracte de treball. Modalitats de 
contracte. 

10. El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text 
refós de la Llei general de la Seguretat Social: Estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció 
protectora. Contingències i prestacions. 




