
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/69/2021, de 15 de gener, per la qual es procedeix a l’aixecament de la suspensió de la
realització de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu i s’acorda la convocatòria de les proves.

Per la Resolució JUS/334/2020, de 7 de febrer (DOGC núm. 8067, de 19.2.2020) es van convocar les proves
per obtenir el títol de gestor administratiu.

Per la Resolució JUS/2235/2020, de 15 de setembre (DOGC núm. 8231, de 23.9.2020) es van fer públics la
composició del tribunal, el lloc, la data i l'hora de les proves per a l'obtenció del títol de gestor administratiu. La
data fixada per a la celebració de les proves era el 7 de novembre de 2020.

Per la Resolució JUS/2732/2020, de 30 d'octubre (DOGC núm. 8263, de 4.11.2020), es va ajornar la realització
de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu, ateses les mesures aprovades pel Govern de la
Generalitat el 29 d'octubre de 2020 per contenir la propagació de les infeccions causades pel SARS-COV-2.

De conformitat amb el Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya,

 

Resolc:

 

Primer. Aixecar la suspensió de la realització de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu que va
ser acordada per la Resolució JUS/2732/2020, de 30 d'octubre.

 

Segon. Convocar les proves d'aptitud per obtenir el títol de gestor administratiu que es faran de manera online
el 27 de febrer de 2021 a les 10 hores.

 

Tercer. Modificar la forma de realització de les proves d'aptitud per obtenir el títol de gestor administratiu, que
passen a celebrar-se online a través de la Plataforma AvEx de la Universitat Nacional d'Educació a Distància,
en els termes que consten en l'annex d'aquesta resolució, que seran complementaris a les normes establertes
en la Resolució JUS/334/2020, de 7 de febrer, la qual es manté en tot el que no sigui expressament substituït o
modificat.

Les actuacions realitzades fins a la data d'aquesta Resolució es mantenen en vigor i són plenament vàlides.

 

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades hi poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el director general de Dret i d'Entitats Jurídiques, en el
termini d'un mes a comptar de l'endemà que els hagi estat notificada, o directament recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos també a comptar de l'endemà de la notificació de la Resolució, de conformitat amb el
que disposen els articles 14 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Així mateix, hi poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

El recurs de reposició es podrà entendre desestimat si al cap d'un mes d'haver-se interposat no se n'ha
notificat la resolució. En aquest cas, les persones interessades poden interposar, davant de l'òrgan
jurisdiccional esmentat més amunt, recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar de
l'endemà que s'hagi produït l'acte presumpte desestimatori del recurs de reposició.

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8323 - 22.1.20211/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21015089-2021



Barcelona, 15 de gener de 2021

Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Xavier Bernadí i Gil

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Annex

−1 Descripció de les proves

Les proves per obtenir el títol de gestor administratiu es realitzaran de conformitat amb el que estableix la
Resolució JUS/334/2020, de 7 de febrer, i serà única i idèntica per a tots els aspirants.

 

−2 Aspirants admesos

Poden concórrer a les proves tots els aspirants admesos, inclosos en la llista definitiva d'aspirants admesos i
exclosos aprovada pel Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya mitjançant la Resolució
2/2020, de 6 d'agost, d'aprovació de la relació definitiva de sol·licituds de participació en la convocatòria de les
proves per obtenir el títol de gestor administratiu, que va ser exposada als webs corporatius i als taulers
d'anuncis de les seus i delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya i del Consell de
Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya.

 

−3 Actuacions prèvies a la celebració de la prova

Dins dels cinc dies hàbils següents a la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, els aspirants admesos hauran d'accedir al formulari «proves GA», que rebran en l'adreça de correu
electrònic facilitada per a la realització de les proves, i hauran de seguir les instruccions per complimentar el
següent:

a) Confirmar el compte de correu electrònic que servirà per a la realització de la prova.

b) Adjuntar una fotografia de mida carnet, en format jpg.

c) Autoritzar, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals, la cessió de les dades personals a la Universitat Nacional
d'Educació a Distància (UNED), que tindrà la condició de encarregat del tractament de les dades de caràcter
personal, incorporant-se a un registre d'activitats de tractament titularitat de la mateixa, la finalitat del qual és
exclusivament la realització de les proves per obtenir el títol de gestor administratiu.

d) Assumir el compromís, durant tota la realització de les proves, de respectar les normes de l'examen, sense
auxiliar-se per cap persona ni consultar en cap moment els textos legals ni qualsevol altre document o
dispositiu electrònic de recolzament, amb capacitat d'emmagatzematge d'informació o possibilitat de
comunicació mitjançant veu o dades.

Els dies 15, 16 i 17 de febrer de 2021 es desenvoluparà la fase de prova, durant la qual els aspirants podran
accedir a la plataforma de la UNED a través de l'enllaç https://entrada.aulavirtualexamenes.es/. Els aspirants
hauran d'introduir, en la pantalla de benvinguda a l'aula virtual d'exàmens, la direcció de correu electrònic que
prèviament han facilitat i, després de prémer el botó «sol·licitar codi» que apareixerà en la mateixa pantalla,
obtindran en el seu compte de correu electrònic el codi d'accés que hauran de conservar per poder accedir el
dia de les proves a la plataforma.

Els aspirants podran accedir, tants cops com vulguin, a un examen de prova simulat (Mock), els dies 15, 16 i
17 de febrer de 2021, per familiaritzar-se amb la plataforma. Aquest examen no es corregirà ni es conservarà i
tampoc es generarà un certificat d'assistència.
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−4 Desenvolupament de les proves

Les proves se celebraran de forma online amb qualsevol dispositiu amb accés a internet, a través de la
plataforma AvEx de la UNED, el dia 27 de febrer de 2021, a les 10 hores.

La durada de les proves és de tres hores. Els aspirants podran accedir a la plataforma durant els vint minuts
anteriors a l'hora assenyalada per al començament de les proves. Per accedir, hauran d'introduir el seu compte
de correu electrònic i el codi d'accés obtingut en la fase de prova i hauran d'acceptar, si encara no ho han fet,
el compromís de respectar les normes de l'examen i la política de privacitat, sota de la qual apareixerà la
fotografia dels aspirants.

Els dispositius estaran dotats de webcam i, durant la realització de les proves, es podran prendre de forma
aleatòria una o més imatges sense utilitzar tècniques de reconeixement facial. Aquestes imatges s'utilitzaran
únicament per comprovar que els aspirants no utilitzen mitjans no permesos per a la realització de les proves.
La webcam haurà d'estar activa el dia de la celebració de les proves i durant tot el temps que estiguin
connectats a la plataforma per a la realització de les mateixes.

Els aspirants, quan sigui l'hora d'inici de les proves, hauran de prémer el boto «acceptar i iniciar l'examen» per
accedir al primer exercici consistent en un qüestionari de cent preguntes test amb resposta múltiple i un únic
encert, més sis preguntes de reserva. Les preguntes i les respostes apareixeran d'una en una de manera
aleatòria i es permetrà avançar, retrocedir i corregir les respostes. Les preguntes de reserva seran les sis
darreres (de la 101 a la 106), i estaran degudament identificades.

Seguidament, es podrà accedir al segon exercici, que consisteix en la resolució d'un dels dos casos pràctics de
gestió econòmica i/o administrativa que es desenvolupa en tres preguntes; es permetrà avançar, retrocedir i
corregir les respostes.

A les 13 hores. es tancarà la plataforma i les proves hauran finalitzat, a excepció d'aquells aspirants als que
se'ls hagi reconegut l'ampliació del temps per a la celebració de les proves en atenció al seu grau de
discapacitat.

Els aspirants podran finalitzar les proves en qualsevol moment, prement el botó «finalitzar examen».

 

−5 Problemes de connexió

En el supòsit que es produeixi alguna incidència de tipus tècnic que afecti de manera general a tots els
aspirants i que els impedeixi l'accés a la plataforma, com una caiguda del sistema o de la xarxa de transmissió
de dades, el tribunal, després d'escoltar el criteri dels tècnics responsables de la plataforma sobre la naturalesa
de la incidència i del seu abast, podrà adoptar les decisions que consideri procedents tenint en compte l'interès
dels aspirants, incloent les d'ampliar el temps per a la realització de les proves, repetir les proves o donar-les
per finalitzades i puntuar-les en funció de les preguntes contestades fins aquell moment.

Si els aspirants abandonen la plataforma por raons personals o exclusivament atribuïbles al seu dispositiu, es
guardaran les preguntes contestades per un temps de quinze minuts durant el qual podran reprendre
l'examen, repetint els passos d'entrada, en qualsevol moment. Transcorregut aquest termini, l'accés a les
proves quedarà tancat i es qualificarà amb les preguntes contestades fins aquell moment.

 

−6 Resultats de les proves

El primer dia hàbil següent a la realització de la proves, el dia 1 de març, els aspirants podran accedir a la
plataforma AvEx de la UNED amb la seva clau d'accés per visualitzar el seu examen, amb indicació de les
respostes encertades.

En la publicació dels resultats es farà constar la puntuació obtinguda en cadascun dels exercicis i els aspirants
podran consultar la llista a totes les seus i delegacions dels col·legis de gestors administratius de Catalunya,
del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya, als seus webs corporatius i al web del
Departament de Justícia. Així mateix, en la publicació dels resultats s'adjuntarà la resposta correcta a les
preguntes del primer i segon exercicis.

En el termini de cinc dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la seva publicació, els aspirants podran
presentar les impugnacions que estimin pertinents respecte a la formalització de les preguntes i les
corresponents respostes correctes.

Les impugnacions seran resoltes pels membres del tribunal.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8323 - 22.1.20213/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21015089-2021



Les preguntes que resultin anul·lades seran substituïdes, per les preguntes de reserva. Un cop resoltes les
impugnacions es publicarà la plantilla definitiva de respostes.

Els aspirants que superin les proves poden exercir el seu dret de revisió davant el tribunal el dia, l'hora i el lloc
que s'estableix en la publicació dels resultats. Una vegada resoltes les revisions sol·licitades, el tribunal fa
públic pels mateixos mitjans la llista definitiva dels aspirants aptes per a l'atorgament del títol de gestor
administratiu.

Una vegada finalitzades les proves, el tribunal remet la relació d'aspirants declarats aptes al president del
Consell de Col·legis de Gestors Administratius de Catalunya, el qual sol·licita al Departament de Justícia que
publiqui al DOGC la llista d'aspirants declarats aptes exposada prèviament a les seus i delegacions dels
col·legis de gestors administratius de Catalunya, del Consell de Col·legis de Gestors Administratius de
Catalunya corporatius i al web del Departament de Justícia.

 

(21.015.089)
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