
 

TEMARI categoria - GESTIÓ ADMINISTRACIÓ GENERAL: 

ÀMBIT 4: 

1. El règim jurídic de la funció pública espanyola. L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic 
(TREBEP). 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. Situacions administratives dels empleats 
públics. 

2. L' Oferta Pública d'ocupació. La selecció de personal en l'Administració pública. La 
promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera 
professional. Eines per la gestió de recursos humans. La planificació de la formació. 

3. Els sistemes de retribució a l'Administració Pública. Conceptes retributius. Anàlisi de 
llocs de treball. Valoració de llocs de treball. Gestió per competències. L'avaluació de 
l'acompliment. 

4. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l'Administració 
pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. 

5. El dret del treball. Principis fonamentals que l'inspiren. Fonts del dret del treball. 
L'Estatut dels treballadors: estructura i contingut bàsics. Els convenis col·lectius. La 
voluntat de les parts. 

6. 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. Assistència sanitària. 
Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència. 

7. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit 
d'aplicació i definicions. Política en matèria de prevenció de riscos per protegir la 
seguretat i la salut en el treball. Drets i obligacions. Consulta i participació del personal. 

8. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels 
funcionaris públics i altres comportaments injustos, l'abandó de destinació i l'omissió 
del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en 
la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la 
malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats 
prohibides als funcionaris públics, i els abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de 
falsedat. 

 

  




