Consell General de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya

Vol ser gestor administratiu?
No deixi passar l’oportunitat!
Nova convocatòria de les proves per accedir al títol de gestor
administratiu, pas previ per exercir la professió
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 2 de juny de 2011
Barcelona, 2 de maig de 2011.– Avui ha sortit publicat al DOCG Núm. 5869 la
resolució per la qual la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Justícia,
convoca una nova edició –la tercera que té lloc a Catalunya- de les proves per obtenir el
títol de gestor administratiu.
La data límit per incriure’s a les proves es el dia 2 de juny de 2011.
Es tracta de la tercera vegada que els futurs gestors catalans podran realitzar aquestes
proves a Catalunya, sense necessitat de desplaçar-se a Madrid. La primera edició va
tenir lloc l’any 2008. Fins aleshores, els gestors administratius s’havien de desplaçar a
la capital de l’Estat per examinar-se.
Requisits
Per poder presentar-se a la present convocatòria cal que els aspirants siguin llicenciats
en Dret, Ciències Polítiques i Sociologia, Ciències Econòmiques i Empresarials, i
Administració i Direcció d’Empreses.
El temari de les proves ha estat elaborat pel Consell de Col·legis de Gestors
Administratius de Catalunya. Principalment, els temes a tractar estan relacionats amb
Dret Constitucional, Comunitari, Civil i Penal. A la vegada, hi haurà una part de Dret
Administratiu, Laboral, Fiscal i Estatutari.
Les proves
Les proves es dividiran en dues parts. Un primer exercici que consta d’un qüestionari de
cent preguntes test amb resposta múltiple i una única 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 és la resolució d’un cas pràctic de gestió econòmica i/o administrativa
a desenvolupar en tres preguntes. Cada pregunta es valora d’1 a 20 punts, i per a la
superació de l’exercici cal obtenir un mínim de 30 punts sobre 60.
La professió de gestor
Una vegada realitzades les proves, la persona que hagi estat declarada apta podrà
sol·licitar l'expedició del títol professional al Col·legi de Gestors Administratius de
Catalunya. Amb el títol i la col·legiació, el nou gestor podrà iniciar la seva activitat
professional, una professió que permet ser expert en la gestió de les relacions amb les
administracions i que té la capacitat per abastar diferents àmbits.
Tot això fa que el gestor es converteixi en el professional de confiança en
l'assessorament tant a particulars com a petites i mitjanes empreses.
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.net / http://www.gestors.cat

