
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CURSOS FORMACIÓ  

Administració Pública 
Llei 20/2021 de 28 de desembre, de reducció de la temporalitat
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FORMAR-TE 
 

Qui som 

Formar-te Espai de Futur S.L, és una empresa especialitzada en la formació professional ocupacional i contínua, 

immersos en projectes de recerca per a la formació de nous jaciments d'ocupació amb noves professions. Està capacitada 

i disposa de l'equip tècnic qualificat per a la sol·licitud, elaboració, impartició i la gestió integral de plans de formació i 

projectes de recerca de suport a la formació davant qualsevol organisme competent d'atorgar subvencions. 

 

També estem especialitzats en plans de formació específics dels següents sectors:  

- Administració Pública 

- Transport 

- Pastes Paper i Cartó 

- Arts Gràfiques, Premsa diària, no diària i imatge i so. 

- Telecomunicació 

- Intervenció Social 

- Instal·lacions Esportives 

- Hostaleria i Turismes, Agències de Viatges, Aigües, 

Pesca i Agricultura 

 



 

 

Quins són els nostres objectius? 

L'objectiu principal, és realitzar una funció de suport per a tots els col·lectius amb necessitats reals de formació i reciclatge 
oferint una formació de qualitat concorde a les necessitats actuals. La finalitat a curt termini és:  
 

• Preparar professionalment per a l'accés a llocs de treball. 
 

• Mantenir els llocs de treball sobre la base de la millora de les qualificacions professionals compatibilitzant-ho amb la 
competitivitat de les empreses. 

 

• Actualitzar i adaptar els coneixements i les habilitats dels recursos humans, a les necessitats de les empreses i del 
sector. 

 

• Facilitar eines que permetin la potenciació dels treballadors a les exigències que exigeix el món laboral. 

• Mantenir i superar la mitjana dels 1.000 alumnes que gestionem anualment. 
 

• Obertura de nous centres en diferents comarques de Catalunya per a la realització de formació homologada dels 
sectors del comerç, la logística i el transport. 

 

• Estudiar el mercat laboral de les noves professions emergents. 
 

 

 

 

 



 

 

Els nostres serveis 

Realitzem la gestió integral del procés formatiu des de l'inici fins a la finalització. L'entitat sol·licitant: Organismes, empreses 

o usuaris finals (alumnes) no han de preocupar-se de realitzar cap gestió, si així ho desitgen. 

A fi de donar satisfacció a totes les peticions, contemplem l'opció que l'usuari pugui participar i beneficiar-se de qualsevol 

dels plans de formació que gestionem. 

Formació a Organisme Públics 

• Identifiquem les necessitats formatives del organisme públic. 

• Impartim cursos a mesura i específics de qualsevol especialitat i cos. 

• Experiència en cursos de formació continua per als treballadors de l’Administració Pública. 

• Equip docent especialista i amb una alta experiència en el sector públic. 

• Seguim les pautes i normatives de la EAPC. 

 

Formació subvencionada 

Gestió de plans de formació ocupacional i contínua subvencionats per diferents organismes:  
 

• “Consorci per a la Formació Continua de Catalunya” 

• Fundación Tripartita para la Formació en el Empleo-Ministerio Público de Empleo Estatal y Fondo Social Europeo 
• Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
• Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)  

 

 



 

 

Formació bonificada 

• Elaboració de plans de formació 
• Estudi de la màxima rendibilitat de costos de la formació amb mires que pugui arribar a ser gratuïta. 

• Calculem el crèdit anual 
• Gestió del PIF (Pla Individual de Formació) 
• Gestió de tots els tràmits 

 

Oposicions 

• Programació i temporalització. Preparació integral amb la garantia que l'alumne arribi a l'examen preparat. 
• Explicació del contingut del programa exigit, preparació específica de les proves pràctiques (suposats, 

informàtica, proves físiques...), realització contínua d'exercicis, resolució de dubtes de contingut. 
• Celebració de Simulacres d'examen amb caràcter periòdic. 
• Realitzat pels nostres formadors adaptats a cada oposició. 
• Informació i actualització del material didàctic del curs. 
• Serveis de suport i assistència Tècnica. Servei d'atenció a l'alumne. 

 

Treball amb Joves (Garantia Juvenil) 

• Identifiquem les necessitats formatives dels joves. 

• Accions de captació de joves a través d’ens públics i del tercer sector 

• Borsa de treball per a joves. 

• Impartim cursos a mesura de qualsevol especialitat 

• Treballs conjunts amb els PIJ i Ajuntaments per joves dels municipis 

• Creació d’accions formatives adaptades al col·lectiu. 

• Tràmits i gestions relatives als plans de formació 
 



 

 

FORMACIÓ CONTINUA PROCESSOS ESTABILITZACIÓ 

 

Actualment treballem en dos línies per oferir aquests cursos a tot treballador de l’administració pública. Disposem de 

cursos ja publicats al nostre web i que poden accedir amb grans descomptes per als afiliats: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissenyant cursos a mida, realitzats en format virtual o presencial a la seu de l’entitat local que ens realitza la 
petició, adaptant-los als seus treballadors per obtenir una millora continua en les tasques desenvolupades en el dia 
a dia d’aquests. (veure contacte al final del document)   



 

 

CATÀLEG DE CURSOS PROCESSOS ESTABILITZACIÓ 

 

Tot aquest catàleg de cursos està basat en la Guia de criteris comuns i models tipus de bases reguladores dels 

processos selectius d’estabilització de places per a la reducció de la  temporalitat en l’ocupació pública local 

(2022-2024)  per unificar els criteris a l'hora d'elaborar les bases reguladores i el temari corresponent als ens de 

l'Administració Local,  publicada per la Diputació de Barcelona. 

CURSOS DRET ADMINISTRACIÓ LOCAL 

EL MUNICIPI. CONCEPTE I ELEMENTS. L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL. ÒRGANS 
NECESSARIS I ÒRGANS COMPLEMENTARIS A LA NORMATIVA DE RÈGIM LOCAL. EL 
FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL•LEGIATS. LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS. ELS 
SERVEIS MUNICIPALS  OBLIGATORIS 

50Hs 

LA LOPDP A L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL 50Hs 

LA FUNCIÓ PÚBLICA EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL CATALANA 50Hs 

LLEI 39/2015, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES  A i B   

LLEI 39/2015, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES Grup C 50Hs 

TRANPARÈNCIA, BON GOVERN I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 50Hs 

LLEI 40/2015, DE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC 50Hs 

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA - NIVELL INICIAL 50Hs 

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA - NIVELL AVANÇAT 50hs 

RÈGIM JURÍDIC DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 30Hs 

ELS INGRESSOS DE LA HISENDA LOCAL 30Hs 

EL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL. ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA I 
PROCEDIMENT D’APROVACIÓ. 30 Hs 

LES SUBVENCIONS 30Hs 



 

 

  

CURSOS TRANSVERSALS 

  

COMPETÈNCIES DIGITALS - OFIMÀTICA 50Hs 

HABILITATS COMUNICATIVES 30Hs 

 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. NORMATIVA REGULADORA DE LA PREVENCIÓ 
DELS RISCOS LABORALS. ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS: MODALITATS 30Hs 

EL PRINCIPI D’IGUALTAT DE TRACTE I D’OPORTUNITATS I LA TUTELA CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓ. NORMATIVA REGULADORA. 30Hs 

EL PRINCIPI D'IGUALTAT DE TRACTE I D'OPORTUNITATS. L'ÚS DEL LLENGUATGE 
INCLUSIU EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:RELACIONS INTERNES I EN L'ATENCIÓ AL 
CIUTADÀ 22 Hs  

  

EXEMPLE CURSOS ESPECÍFICS AJUNTAMENTS 

  

LA BÚSTIA ÈTICA I EL CODI ÈTIC DE CONDUCTA - AJUNTAMENT DE BARCELONA 22Hs 

LA DESCENTRALITZACIÓ TERRITORIAL:ELS DISTRICTES,  I LA FUNCIONAL 30Hs 

EL III PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES  DE L' AJUNTAMENT 
DE BARCELONA 30HS 

EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 30Hs 

LA CARTA MUNICIPAL DE BARCELONA: ESTRUCTURA I CONTINGUT. ELS 
INSTRUMENTS DE  PARTICIPACIÓ CIUTADANA 50Hs 

 

 
  



 

 

EQUIP DE FORMADORS 

 
FORMARTE compta amb un equip docent especialista i amb una gran experiència en formació del personal del sector 
públic que porta molts anys acompanyant als alumnes al llarg de tot el procés selectiu (temari comú o general, temari 
específic i prova pràctica). El nostre equip està integrat per formadors/res de la FMC, de l' EAPC o de la Diputació de 
Barcelona, per oferir així la màxima especialització i qualitat en les nostres formacions.  
 
Amb aquest equip docent hem aconseguit realitzar formacions específiques dels grups E, C i A en dret, gestió, economia, 
jurídic, treball social, educadors socials i psicologia entre d’altres. 
 
Actualment disposem també de conveni amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs per promoure i preparar formació 
especialitzada d’aquest col·lectiu: 
 

 
 
D'altra banda, com a empresa especialitzada en formació hem dissenyat i executat plans de formació a mida per als ens 
públics de l'Administració Local com l'Ajuntament d'Esparreguera, Palau Sòlita i Plegamans, Ajuntament de Barcelona o 
Castelldefels entre d'altres. 
 
 

  



 

 

ALTRES APUNTS 

 
 
Aquesta és una proposta de cursos que es centren en els cursos més demanats per altres ajuntaments que hem col·laborat 
i seguim col·laborant, i per la seva utilitat dins l'àmbit de l'Administració Pública.  
 
Ara bé, en funció de les concretes necessitats de l'ens públic destinatari de la activitat formativa podem oferir cursos de 
qualsevol matèria relacionada amb l'àmbit d'actuació de l'Administració Pública: Regulació del sector públic, 
Transparència, Bon Govern i accés a la informació pública, Protecció de dades , Funció Pública, Administració Electrònica, 
Contractació, Subvencions, Urbanisme etc. 
 
Normalment, dividim cada curs en dos edicions que es desenvolupen simultàniament: un adreçat als subgrup C1 i 
C2 i un altre al subgrups A1 i A2,. D'aquesta forma el nivell dels continguts s'adapta a les funcions i continguts dels 
diferents llocs de treball dels participants.  
 
Els formadors/res del equip docent de FORMARTE comptem amb un equip docent especialista i amb una gran  
experiència en el sector públic integrat per formadors/res de la FMC, de l' EAPC o de la Diputació de Barcelona.  
 
Tots els nostres cursos s’emeten certificats d’aprofitament, si s’ha aprovat el curs amb una nota mínim de 5 sobre 10, o 

bé d’assistència si aquest no ha estat aprovat.  

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIES EMPRADES: Oferim un doble plantejament metodològic en funció de les necessitats de cada entitat: 

 

a. Curs síncron amb planificació pautada, UN NOBMRE D’HORES DE VÍDEO CLASSES, TEST autocorregibles per 

a practicar, casos pràctics i test GENERAL d'avaluació, i amb servei de tutories a través de la plataforma. Un mes de 

durada. 

 

b. Curs asíncron amb autonomia d'aprenentatge de l'alumne que adapta i planifica el treball al seu ritme. En les dues 

modalitats el material formatiu és el mateix, però, en aquest cas, el suport formatiu a l'alumne/a es realitza només a 

través del servei de les tutories del campus ja que no hi ha vídeo classes. 

 

 

AULA VIRTUAL. Nova metodologia de formació en línia que et permetrà seguir des de qualsevol lloc la 
classe i realitzar preguntes a l’instant. Com si estiguessis en una aula en temps real! Les sessions queden 
gravades i encara que no puguis assistir les pots consultar quan vulguis dins la duració del curs!  

 

CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí 
trobaràs tots els materials del curs. 

  



 

 

CONTACTE PERSONALITZAT 

 

 

Àngel Royo Castell 

Director de Formar-te i expert en formació 

660651131 

aroyo@formar-te.es 

 

Maria Moreno Gàlvez 

Directora del Departament de Formació per a l’Administració Pública 

607743961 

mmoreno@formar-te.es 

 

Per qualsevol qüestió o consulta, els nostres responsables experts en formació estan al seu servei .



 

 

 


