Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya

Demà es convoquen les proves per accedir
a la professió de gestor administratiu
Aquest dissabte, 1 d’octubre, es realitzen les proves per obtenir el títol
de Gestor Administratiu. Aquesta és la terceravegada –les anteriors
van ser el 2008 i 2010- que les proves es realitzen a Catalunya, fet que
permet els futurs gestors administratius catalans no desplaçar-se a
Madrid per realitzar les proves d’accés a la professió

Barcelona, 30 de setembre de 2011.– Demà dissabte, 78 persones es reuniran a les
10:30 hores a l’Aula 5 de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona per realitzar
les proves per obtenir el títol de gestor administratiu convocades per la Generalitat de
Catalunya, a través del Departament de Justícia. La resolució es va publicar el 2 de maig
de 2011 al DOGC número 5.869.
Els aspirants a gestor administratiu
De les 78 persones inscrites a les proves d’enguany, un 11% pertanyen a provincies fora
de la Comunitat de Catalunya, significant un augment important respecte anteriors
edicions.. De les persones que es presentaran a l’examen de demà, 1 d’octubre, més de
la meitat són llicenciades en Dret, un 41% en Econòmiques i només un 2,5% en
Ciències Polítiques i Sociologia.
Les proves
Les proves s’articulen en dos exercicis. El primer exercici és un qüestionari de 100
preguntes test amb resposta múltiple i una única d’encertada. Cada encert comporta un
punt i per cada error, se’n descompten 0.50. Per a la superació de l’exercici caldrà
obtenir un mínim de 50 punts.
El segon exercici consisteix en la resolució d’un cas pràctic de gestió econòmica i/o
administrativa que es desenvolupa en tres preguntes. Cada pregunta es valora d’un a
vint punts. Per superar l’exercici, cal obtenir un mínim de 50 punts sobre 100. Per
aconseguir la qualificació d’apte en les proves cal superar els dos exercicis.

El tribunal
L'article 6.1 de la Resolució determina que la designació dels membres del tribunal que
han de judicar les proves correspon a la Presidència del Consell de Col·legis Oficials de
Gestors Administratius de Catalunya. “El tribunal estarà format per set persones, de les
quals cinc són nomenades pel consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de
Catalunya i dos nomenades pel departament de Justícia de la Generalitat” apunta el Sr.
Blanch.
“Des del Consell, a l'hora de seleccionar els membres del tribunal, s'ha tingut en compte
la paritat territorial (entre les quatre províncies) i de gènere”, explica el president del
Consell. Concretament, els membres del tribunal seran, a proposta del Ple del Consell
de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya: Sr. Sr. Alfonso Lluzar,
president titular; Sra. Carme Dalmau, presidenta suplent; Sr. Venanci Blanch, secretari
titular; Sra. Maria J. Guerrero, secretària suplent; Sr. Albert Vidal Ragazzon, Sra.
Joaquima Pou i Sra. Sònia Villar, vocals titulars; Sra. Yolanda Boronat, Sr. Robert Roig
i Sr. Josep Panicot, vocals suplents; i a proposta del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya: Sra. Carlota Francitorra i Sra.M. Adelaida González, vocals
titulars; Sra. C i Sr. Francesc Alcaraz, vocals suplents.
La professió de gestor
Gràcies a la seva sòlida formació i a l'ampli ventall de serveis que ofereixen, els gestors
administratius són professionals especialitzats en la defensa dels interessos fiscals,
administratius, empresarials i laborals dels ciutadans i les empreses.

Més informació: Gemma Martí, responsable de premsa i comunicació del Col·legi de
Gestors Administratius de Catalunya. Tel. 687 84 66 08 / gabinetpremsa@gestors.cat
http://www.gestors.cat

