
 

 

Temari laborals C1 Tècnic/a administrativa ESTABILITZACIÓ 

 
PART GENERAL I ESPECÍFICA  
 
Tema 1 
Les persones interessades en el procediment administratiu. Normes generals d'actuació. Els 
drets els interessats en un procediment administratiu.  
  
Tema 2 
El procediment administratiu: fases, terminis i requisits dels actes administratius.   
  
Tema 3 
La iniciació del procediment administratiu. Informació i actuacions prèvies. La iniciació del 
procediment d'ofici per part de l'Administració. L'inici del procediment a sol·licitud de 
l'interessat.  
  
Tema 4 

L'expedient administratiu. Impuls. Instrucció. La finalització del procediment administratiu. La 
tramitació simplificada del procediment administratiu comú.  
  
Tema 5 
La regulació del funcionament electrònic del sector públic: la seu electrònica, el portal 
d'Internet, els sistemes d'identificació de les administracions públiques, l'actuació 
administrativa automatitzada, els sistemes de signatura per a l'actuació administrativa 
automatitzada, la signatura electrònica del personal al servei de les administracions 
públiques, l'assegurament i interoperabilitat de la signatura electrònica, l'intercanvi electrònic 
de dades en entorns tancats de comunicació, i l'arxiu electrònic de documents.   
 
Tema 6 
Els registres d'entrada i sortida de documents administratius: normativa aplicable i 
organització. Les oficines d'assistència en matèria de registre.  
  
Tema 7 
Conceptes bàsics de la gestió documental a l'Administració de la Generalitat. L'organització 
dels documents electrònics.  
  
Tema 8 
La gestió documental a l'Administració de la Generalitat. La gestió dels documents 
administratius. Els processos de la gestió documental. La gestió general dels documents 
administratius. La gestió dels documents electrònics. L'avaluació i tria. La transferència de 
documents.  
  
Tema 9 
Els drets i deures dels empleats públics. Els drets individuals i els drets individuals exercits 
col·lectivament. Principis ètics i de conducta dels empleats i empleades públics.  
  
Tema 10 
El núvol: definició, serveis i aplicacions principals. El OneDrive com a eina corporativa: 
utilitats de comunicació i de treball col·laboratiu.  
  
Tema 11 
Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Notificació electrònica (e-
Notum). Valisa electrònica (e-Valisa). Tauler electrònic (e-Tauler).  
 


