Temari administratius de la Generalitat de Catalunya

Àmbit

Tema

Títol

Epígrafs

Administració pública

Administració
pública

9

L'acte
administratiu

1. L'acte administratiu
2. Elements
3. Motivació i forma
Eficàcia de l'acte administratiu: notificació i
4. publicació.
5. Silenci administratiu i els actes presumptes
6. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables

1. Procediment administratiu.
Administració
pública

10

El procediment
administratiu

2. Fases
3. Terminis
Col·laboració i compareixença de ciutadans i
4. ciutadanes

Administració
pública

Administració
pública

11

12

Revisió dels
actes
administratius i
responsabilitats
de
l'Administració

1.
2.
3.
4.

Revisió dels actes administratius.
Revisió d'ofici.
Recursos administratius: concepte i classes
Recurs contenciós administratiu: concepte.

5. Responsabilitat de les administracions públiques

1. Els contractes del sector públic: tipologia i
característiques essencials
2. La contractació electrònica
3. L'òrgan de contractació a l'Administració de la
Generalitat
Els contractes
4. Requisits per contractar amb el sector públic: la
del sector públic
capacitat i la solvència de l'empresari
5. La classificació empresarial i el Registre
d'empreses licitadores
6. Les prohibicions per contractar

1

1. Preparació dels contractes
2. L'expedient de contractació: tramitació ordinària i
abreujada
3. Els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques
Administració
pública

13

Procediment de 4. La publicitat
contractació
5. Les garanties
administrativa
6. Els procediments de selecció del contractista
7. L'adjudicació del contracte: formes d'adjudicació
8. L'adjudicació i la formalització
9. Incidències en l'execució del contracte

1. El patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Administració
pública

14

Gestió del
patrimoni de la
Generalitat.
L'activitat
administrativa
de foment.

2. Gestió del patrimoni
3. Formes de l'activitat de l'administració pública
4. L'activitat de foment
5. Les subvencions: concepte, gestió i tramitació

2

Gestió de recursos humans
1.

Gestió de recursos
humans

15

Estructura i
ordenació de
l'ocupació
pública

Personal al servei de les administracions públiques
2. Funció pública de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya
3. Estructura de la funció pública: plantilla de
personal
4. Relació de llocs de treball
5. Registre general de personal

1. Retribucions i nòmines

Gestió de recursos
humans

17

2. Vacances, llicències i permisos
Accés a l'ocupació 3. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral
i familiar
pública, mobilitat
i carrera
professional

4. Mesures d'igualtat d'oportunitat per raó de gènere
5. Prevenció de riscos laborals a les adminstracions
públiques
6. Situacions administratives, incompatibilitats i
responsabilitat i règim disciplinari

3

