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01/2023-b 

 
 

CURS ONLINE DEL COS SUPERIOR PART ESPECÍFICA, 
OPCIÓ ÀMBIT JURÍDIC 

 
Objectiu: Curs específic per a preparar la part específica, opció d’àmbit jurídic, del 

cos superior de la Generalitat de Catalunya, al teu ritme, al disposar del 
temari i de materials pràctics de suport. 

 
Contingut del curs: 
 

 Temari  de la part específica de l’àmbit jurídic (30 temes). 
 Actualitzacions del temari (durant la durada del curs). 
 1 test de suport de cada tema de la part específica (10 preguntes x 30 temes). 
 2 Models d’exàmens adequats a la convocatòria dels processos 

d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació 
amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció 
Pública (núm. de registre de la convocatòria 600). (–Resolució PRE/3976/2022, 
de 16 de desembre. –DOGC 20/12/2022-). 

 Possibilitat de fer consultes a traves d’un FORO, que es respondran en un 
termini de 24/48 hores hàbils. 

 Accés al FORO per veure les consultes plantejades pels alumnes inscrits en el 
curs, així com les respostes obtingudes.  

 Altres materials d’interès. 
 
Nota important: Atesa la urgència en l’organització del curs, resulta materialment 
impossible disposar de tot el temari i resta de materials actualitzats tot just començar el 
curs. Tota la documentació del curs s’anirà lliurant de forma pautada per la 
coordinació del curs, amb suficient temps per a la preparació del procés selectiu. 
 
Durada: -Des del moment de la inscripció, fins al dia anterior de la prova 

corresponent al concurs oposició d’estabilització del cos superior, 
àmbit jurídic, prevista pel mes d’abril de 2023 (durada màxima del curs 
fins el 30/06/2023). 

 
 -Amb posterioritat a aquest procés selectiu, es donarà l’opció a apuntar-

se al curs online de la mateixa opció d’àmbit jurídic que s’organitzi per a 
preparar el procés selectiu derivat de l’oferta d’ocupació pública 
“ordinària”, amb un 50% de descompte. 

  
Docents:  Funcionaris de carrera del cos superior de la Generalitat de Catalunya, 

de l’àmbit jurídic, amb més de 20 anys d’experiència docent.  
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Preus 
 

*AFILIATS/-ES CSIF **TARIFA BONIFICADA TARIFA ORDINÀRIA 
*450 € *500 € *550 € 

 
* La categoria d’afiliats/-es és per a afiliats a CSIF, en virtut del Conveni de col·laboració signat amb CUM 
LAUDE. 
** La categoria d’altres bonificacions és aplicable a (amb justificació documental): Discapacitat 
reconeguda igual o superior al 33%; Títol de família nombrosa; Títol de família monoparental; Aturades 
llarga durada; Dones víctimes de violència de gènere. 
 
Forma de pagament  
 

1) En un termini, amb un 5% de descompte: 
 

*AFILIATS/-ES CSIF **TARIFA BONIFICADA TARIFA ORDINÀRIA 
427,50 € 475 € 522,50 € 

 
2) En  dos terminis sense recàrrec: 

 
 Primer termini: 50% en el moment de la inscripció. 
 Segon termini: 50% de l’1 al 15 de febrer de 2023.  

 
INICI CURS: 23 de gener de 2023. Accés a la plataforma online del curs per a les persones 
inscrites a partir del dia 20 de gener de 2023. 
 
INSCRIPCIONS: Fins el dia 18 de gener de 2023 (vegeu procediment d’inscripció p.3 i 4) 
 
Per inscripcions posteriors a aquesta data, envieu correu a 
info@servicioscumlaude.com. Un cop rebut, es confirmarà la  possibilitat 
d’incorporar-se al curs.   
 
Condicions dels cursos online: 

 
 L’accés al curs es realitzarà mitjançant unes claus d’accés intransferibles, que només podran ser 

utilitzades en tres IPs (ordinadors, tablets o  mòbils). És obligació de l’alumne la custòdia diligent 
d’aquestes claus.  
 
CUM LAUDE realitzarà comprovacions periòdiques dels llocs d’accés de les persones matriculades per 
tal de què es respecti la limitació d’IPs. La detecció de la utilització fraudulenta de les claus d’accés, 
be sigui per cessió a terceres persones o per utilització personal de més de tres IPs, comportarà la baixa 
automàtica del curs i la pèrdua de les quanties abonades, sense dret a reclamar. 
 

 Els continguts© de la plataforma estan cedits pels seus autors a l’empresa organitzadora: Servicios 
Integrales Cum Laude, SL. Queda prohibit l’ús indegut dels mateixos, com ara la cessió a tercers o la 
manipulació del seu contingut, sense el consentiment exprés de l’organitzadora i/o dels seus autors. 
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PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ  
en els CURSOS CUM LAUDE 

 
El període d’inscripció dels cursos ja està obert i finalitzarà d’acord amb 
les indicacions específiques que per cada curs conté la seva publicitat 
(veure informació del curs concret).  
 
Procediment d’inscripció: 
 
1) Emplenar la fitxa d’alumne amb totes les dades requerides.- La podeu trobar al 

nostre web: 
 
 

https://www.servicioscumlaude.com/fitxa-inscripcio-al-curs/?lang=ca 
 

o a: 
 

www.prepararoposicions.cat 
 
 

2) Pagament.- Tant si heu designat com a mitjà de pagament la transferència com 
l’ingrés en compte, fer el pagament al número de compte següent: 

 
Servicios Integrales Cum Laude, SL 

CIF: B-66736448 
 

IBAN: ES47 0081 0310 3500 0179 5785 
 
 

3) Enviament de documentació: 
 
La inscripció en el curs no es produirà fins que envieu el justificant del pagament i la 
documentació acreditativa dels descomptes gaudits en la tarifa, encara que hagueu enviat la fitxa 
d’alumne a través de la pàgina web (Intenteu fer els dos passos el mateix dia). Si teniu problemes per 
emplenar la fitxa a través de la web, podeu sol·licitar-la al correu electrònic:  

 
info@servicioscumlaude.com 

 
Comprovada la documentació, se us confirmarà al correu electrònic designat la vostra inscripció 
en el curs a la finalització del període d’inscripcions (a partir del dia 19 de gener de 2023). Si no 
rebeu la confirmació, cal que us poseu en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic 
següent, indicant el vostre nom i cognoms, el curs inscrit i un número de telèfon de contacte: 

 
     info@servicioscumlaude.com 
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A partir del dia 20 de gener de 2023 se us facilitaran les claus d’accés a la plataforma del curs al 
correu assenyalat a tal efecte a la fitxa d’inscripció (si ja tinguéssiu accés a una plataforma, se us 
donaria directament accés a la nova plataforma o curs, i podríeu accedir amb les mateixes 
contrasenyes). 
 
En el cas de pagament en dos terminis, s’haurà d’enviar justificant durant el mes de febrer de 
2023 del pagament del segon termini al correu:  info@servicioscumlaude.com. 
 
 
 
Per a obtenir més informació, per sol·licitar informació d’altres cursos, o per resoldre qualsevol 
dubte cal enviar un correu electrònic a: 
 

info@servicioscumlaude.com 
 

Telèfon: 93.128.87.36 / 692.227.113  
 

Horari d’atenció telefònica: Dilluns a dijous, de 16 a 20 hores 
 

(Atenció presencial amb cita prèvia) 
 

NOTA IMPORTANT: Degut a les característiques dels cursos oferts, Servicios Integrales CUM 
LAUDE, SL, no retornarà les quanties abonades en concepte d’inscripció en els seus cursos, 
llevat que es produeixi l’anul·lació d’un curs per manca del nombre d’alumnes mínim per poder 
iniciar-lo (en aquest últim cas, es retornaria la totalitat de les quantitats abonades pels 
alumnes). 
Cap causa imputable a l’alumne donarà dret a la devolució de les quantitats abonades una 
vegada s’hagi iniciat el curs presencial o s’hagi tingut accés als cursos on line, o a la corresponent 
plataforma on es pengin els materials de suport dels cursos presencials. Si no es dóna cap de les 
circumstàncies anteriors, CUM LAUDE podrà autoritzar la devolució descomptant unes 
despeses de gestió de 50 euros. 
Les classes presencials es realitzaran d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitàries i/o 
educatives. En el cas que aquestes classes presencials s’hagin de suspendre per indicació de les 
autoritats sanitàries i/o educatives, les sessions pendents del curs es realitzarien mitjançant la 
plataforma ZOOM en la forma determinada per CUM LAUDE i, en tot cas, desenvolupant els 
mateixos continguts que estiguessin programats de forma presencial. No es permetran en cap 
cas canvis de grup entre grups de classes presencials ni entre un grup zoom i un grup presencial. 
Es pot sol·licitar un canvi de classe puntual per motius excepcionals d’un grup presencial a un 
grup zoom, i entre dos grups zoom. 
Les classes virtuals-presencials que es realitzin mitjançant la plataforma ZOOM es podran seguir 
per alumnes de diferents grups de preparació d’oposicions, en funció de la matèria impartida. 
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Temari Part específica, OPCIÓ JURÍDICA. 
 
Tema 1 
L'ordenament jurídic. Valors superiors. La norma jurídica: naturalesa, característiques, 
estructura i classes. Aplicació de la norma jurídica: elecció de la norma. Interpretació: 
concepte, teoria, classes i elements. Integració de la norma jurídica: llacunes de la llei i 
analogia. Eficàcia de la norma jurídica. Publicació. 
Tema 2 
Les normes de la Generalitat de Catalunya amb rang de llei: lleis, decrets llei i decrets 
legislatius. Les normes reglamentàries de la Generalitat de Catalunya: decrets i ordres. Els 
acords del Govern. Publicació de les normes. 
Tema 3 
L'especialitat del procediment administratiu en matèria sancionadora. La denúncia. 
L'acord d'inici. Les mesures provisionals. El pagament anticipat. El reconeixement de la 
responsabilitat. La caducitat del procediment. La resolució sancionadora. La 
indemnització dels danys causats a l'Administració. 
Tema 4 
La impugnació de les normes. Els requeriments previs als conflictes de competència i als 
recursos contenciosos administratius. L'organització dels serveis jurídics de la Generalitat 
de Catalunya. 
Tema 5 
Les competències de la Generalitat de Catalunya. Les matèries de les competències. La 
Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional i el seu efecte sobre la tipologia de les 
competències de la Generalitat. 
Tema 6 
Els litigis constitucionals. El recurs i la qüestió d'inconstitucionalitat. Els conflictes de 
competència: tipologia. El recurs d'empara. La impugnació de disposicions sense força de 
llei i de resolucions de les comunitats autònomes. Els conflictes en defensa de l'autonomia 
local. 
Tema 7 
L'àmbit d'aplicació subjectiu de la legislació de contractes: administracions públiques, 
altres poders adjudicadors i entitats que no tenen la consideració de poders adjudicadors. 
Tema 8 
L'àmbit d'aplicació objectiu: contractes administratius d'obres, de concessió d'obres, de 
concessió de serveis, de subministraments i de serveis, i contractes administratius 
especials. Contractes privats. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
Tema 9 
La preparació dels contractes: l'expedient de contractació, els plecs de clàusules 
administratives i els plecs de prescripcions tècniques. 
Tema 10 
Els procediments d'adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs 
especial en matèria de contractació. 
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Tema 11 
L'execució dels contractes. Les prerrogatives de l'Administració. La modificació dels 
contractes. 
Tema 12 
L'activitat d'intervenció administrativa. Règims d'intervenció administrativa (previs i 
posteriors): comunicació, declaració responsable, i autorització o llicència. La incidència de 
la intervenció posterior en la simplificació administrativa i en la potestat inspectora de les 
administracions públiques. 
Tema 13 
El règim jurídic de les subvencions públiques. Principis generals. Les bases reguladores. 
Procediments de concessió. Requisits dels beneficiaris. 
Tema 14 
El règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbit 
subjectiu. Principis i requisits. La relació de causalitat. La indemnització. La responsabilitat 
per acte legislatiu. La responsabilitat concurrent de les administracions públiques. 
Tema 15 
L'especialitat del procediment administratiu en matèria de responsabilitat patrimonial. La 
prescripció del dret a reclamar. Formes d'inici del procediment. Tràmit d'audiència. 
Informes i dictàmens preceptius. Òrgans competents en l'àmbit de l'Administració de la 
Generalitat. La terminació convencional. 
Tema 16 
La invalidesa dels actes administratius. Nul·litat de ple dret i anul·labilitat. Règim jurídic 
de la revisió d'ofici de les disposicions i actes nuls. La declaració de lesivitat. La revocació 
dels actes i la rectificació d'errades. 
Tema 17 
Delictes contra l'Administració pública. Prevaricació dels funcionaris i funcionàries públics 
i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir 
delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, 
violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i 
exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i abusos en 
l'exercici de la seva funció. 
Tema 18 
Delictes comesos per funcionaris i funcionàries públics contra les garanties constitucionals. 
Delictes de falsedat: examen específic de la falsificació de documents. Usurpació 
d'atribucions, atemptats contra l'autoritat, els agents i els funcionaris públics. Delictes de 
resistència i desobediència. 
Tema 19 
Fonts del dret del treball. El contracte de treball. Subjectes de la relació laboral. 
Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Modalitats del contracte de 
treball. 
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Tema 20 
Drets i deures dels treballadors i treballadores en les relacions laborals. Protecció legal del 
salari. Els poders de l'empresariat: de direcció, de disciplina i altres. Infraccions i sancions 
en l'ordre social. Inspecció de la Generalitat de Catalunya en matèria laboral. 
Tema 21 
Els drets de representació col·lectiva dels treballadors. La negociació col·lectiva. Els 
conflictes col·lectius. El dret de reunió i el dret de vaga. La tutela judicial de la llibertat 
sindical. 
Tema 22 
Particularitats del règim jurídic del personal laboral al servei de les administracions 
públiques. El personal laboral al servei de la Generalitat de Catalunya. Conveni col·lectiu 
únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. 
Tema 23 
La potestat tributària de la Generalitat de Catalunya. 
Tema 24 
La revisió dels actes tributaris. Procediments especials de revisió. 
Tema 25 
El control intern de l'activitat economicofinancera. La funció interventora. El control 
financer. El control de la gestió economicofinancera. 
Tema 26 
Competències de la Generalitat en matèria de dret civil. El procés de codificació del dret 
civil català: el Codi civil de Catalunya. Les persones jurídiques: fundacions i associacions. 
Successió intestada a favor de la Generalitat. 
Tema 27 
La intervenció de l'Administració pública en la conciliació i mediació en matèria laboral. 
L'arbitratge de consum. 
Tema 28 
Principis del dret europeu: l'efecte directe, la primacia, la subsidiarietat i la 
proporcionalitat. El control jurisdiccional en l'àmbit de la Unió Europea. Els procediments 
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea: el recurs d'anul·lació, el recurs per 
omissió, el recurs per incompliment i la seva fase precontenciosa, el recurs directe per 
responsabilitat extracontractual, i la qüestió prejudicial. 
Tema 29 
Les relacions de la Generalitat de Catalunya amb la Unió Europea. La participació de la 
Generalitat en la formació de posicions de l'Estat. 
Tema 30 
Conceptes de dret internacional públic: normes jurídiques i relacions entre estats. 
Organitzacions internacionals governamentals i regionals: l'Organització de les Nacions 
Unides i la Unió Europea; especial referència al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de 
Drets Humans. La protecció dels drets reconeguts al Conveni Europeu de Drets Humans. 
L'acció exterior de la Generalitat. La representació de la Generalitat a l'exterior. 


