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INTRODUCCIÓ

L'Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya (ISGAC) és una
fundació privada sense ànim de lucre, creada l'any 2007 pel Col·legi Oficial de
Gestors Administratius de Catalunya (COGAC).

L'ISGAC té per objecte estatutari l'estudi, la recerca i la formació superior
especialitzada i continuada en l'àmbit professional de la gestió administrativa,
així com el suport tècnic a les administracions públiques.

El Patronat de l'ISGAC el constitueixen els membres de la Junta de Govern del
COGAC i el presideix el seu president. Els seus membres es reuneixen
periòdicament per tractar els temes relatius a l'activitat de l'ISGAC. En concret,
en 2020 es van celebrar quatre reunions en format virtual en les següents
dates:

1

Dimecres, 22 de gener de 2020

Dijous, 4 de juny de 2020

Dimarts, 29 de setembre de 2020

Dijous, 26 de novembre de 2020

Reunió del Patronat de l'ISGAC per videoconferència. 



ACTIVITATS 2020

MÀSTERS EN GESTIÓ
ADMINISTRATIVA
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L'any 2008, a l'empara de la Llei d'Universitats de Catalunya, l'ISGAC va
esdevenir centre associat de recerca de la Universitat Abat Oliba CEU, i com a
tal, participa directament en la gestió del Màster Universitari en Gestió
Administrativa, implantat en aquesta Universitat des del curs 2009-2010.
Aquest màster va ser el primer de tot l'Estat espanyol en aquesta disciplina, i
per tant, el pioner de la resta que estan implantats avui dia en facultats de tota
Espanya i que donen accés directe a la professió de Gestor Administratiu.

Actualment existeixen quatre universitats catalanes que imparteixen aquest
programa: Abat Oliba-CEU, Universitat de Barcelona, Universitat de Lleida i la
Universitat de Girona que començarà la primera edició en el curs 2021-20222.

L'ISGAC dona suport a totes elles en el desenvolupament dels màsters, però a
més, en el de la UAO, l'Institut Superior en Gestió Administrativa porta a terme
tota la gestió acadèmica.

En 2020, els màsters a Catalunya van convocar a un total de 57 alumnes
procedents dels àmbits acadèmics de les ciències polítiques, el dret,
l'economia i l'empresa.
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CONVOCATÒRIA DEL CURS 2019-2020
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TEMARI  PROVES D'ACCÉS
A LA PROFESSIÓ
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La Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració del Consell de Col·legis
Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, convoca anualment les proves
d'accés a la professió de Gestió Administratiu. L'examen de la convocatòria del
2020 es va anul·lar a causa de la Covid-19 i es va celebrar el febrer de 2021. A la
prova, que es va realitzar per primera vegada online, es van presentar 95
aspirants i van ser declarats aptes 80.

En aquest procés, l'ISGAC dona suport en l'elaboració del temari d'estudi dels
aspirants que es volen presentar a la prova.

Proves d'accés 2020. 
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PROGRAMA D' INFORMACIÓ I
ASSESSORAMENT FINANCER
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La Directiva UE 2014/65 (MiFID 2) estableix que "les empreses de serveis
d'inversió" han de demostrar que el seu personal informador i assessor a
tercers acredita els coneixements i competències per fer-ho i, per tant, obliga
a tots els Estats membres de la UE a supervisar-los seguint uns criteris públics.

Davant aquesta normativa, el Patronat de l'ISGAC va considerar que seria
oportú i coherent que la fundació implantés un programa de formació
especialitzat en la informació i l'assessorament financer i que el títol fos
habilitant per al seu exercici professional.

L'objectiu sempre és el mateix: fornir els gestors administratius col·legiats de
noves competències i capacitats per tal que puguin ampliar el seu camp
professional. L'ISGAC ha estat l'encarregat de dissenyar aquest programa amb
el resultat que és un títol reconegut per la CNMV i que habilita legalment per a
exercir funcions d'informador i assessor en matèria d'inversions.

Les limitacions derivades de la pandèmia sanitària de la Covid-19 va fer que
s'hagués d'anul·lar la convocatòria de l'examen que serà realitzada en 2021.
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