
Presentació

Amb aquest curs es pretén que els participants obtinguin un co-
neixement en profunditat dels seus drets com a empleats al servei 
de les Administracions Públiques, en concret el dret a la progressió 
en la carrera professional i la promoció interna segons els principis 
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat mitjançant la implanta-
ció de sistemes objectius i transparents d’avaluació. 

CURS PRESENCIAL

Carrera administrativa  
i condicions de treball 
dels empleats públics

21, 23, 28 i 29 juny de 2022
Barcelona
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1. Marc Normatiu:  
L’Estatut Bàsic de l’Empleat públic i Normativa de desenvolupament

2. Concepte, principis i modalitats de la carrera professional dels 
funcionaris de carrera.

3. Carrera horitzontal dels funcionaris de carrera.

4. Promoció interna dels funcionaris de carrera. 
- Normes generals 
- Promoció des d’altres cossos o escales

5. Carrera professional i promoció del personal laboral.

6. El grau Personal 
- Normes generals 
- Consolidació del grau personal en les diverses situacions administratives, 
en comissions de servei i en adscripció provisional 
- Reconeixement de grau: Òrgans, terminis i drets adquirits 
- Garantia del nivell del lloc de treball

7. L’avaluació de l’acompliment 
- Regulació Jurídica 
- Concepte i contingut 
- Àmbit subjectiu i objectiu



Lloc de celebració
UPF-BSM  
(Barcelona School of Management). Universitat Pompeu Fabra 
Balmes, 134. Barcelona

Durada 
20 hores

Horari
De 9.00 a 14.30 hores

Destinataris
El curs està adreçat a tot el personal de les administracions locals.

Docent
Marcos Castro. Llicenciat en Dret, advocat en les àrees de Dret Civil, Penal 
i Administratiu. Especialitzat en l’àrea de Procediment Civil i Penal. Soci 
administrador de la societat ACM Advocats SCP.

Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin 
l’assistència al 80 per cent de les hores lectives de cada sessió, amb un total 
del 80 per cent de les sessions de que consti cada acció formativa, i que 
responguin correctament un qüestionari d’avaluació de l’assoliment dels 
coneixements bàsics del curs. Aquest test es respondrà electrònicament a 
través d’un enllaç que els alumnes rebran per correu electrònic.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 14 de juny de 2022. La inscripció és 
gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions 
es tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la participació 
del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció de les 
sol·licituds. La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari 
que trobareu al web de la Federació: www.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya


