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BASES PER A LA PROVISIÓ INTERINA PER MITJÀ D’OPOSICIÓ D'UN LLOC 
D'ARQUITECTE TÈCNIC. 
 

 
 

1. OBJECTE.   
 

 És objecte de la present convocatòria cobrir de manera interina, de 
conformitat amb el que disposa l'article 10.1.a) de la llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de 
l'Empleat Públic, per mitjà d’oposició, un lloc d'Arquitecte Tècnic, Subgrup A2 de 
l'Escala d'Administració Especial; Subescala Tècnica; Classe Tècnic de Grau Mitjà, fins 
que es cobrisca en propietat o s'amortitze la plaça, amb una dedicació de 2/5 de 
jornada. 
 
 
2. REQUISITS DELS ASPIRANTS. 
 
Per a ser admesos a la realització de les proves selectives serà necessari: 
 

− Posseir la nacionalitat espanyola o nacionalitat d'un dels restants Estats 
membres de la Unió Europea o d'aquells Estats a què els siga aplicable la lliure 
circulació de treballadors en els termes que preveu la llei estatal que regule la 
matèria. 

− Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçós llevat 
que per Llei s'establisca una altra edat màxima 

− Estar en possessió de títol d'Arquitecte Tècnic o Aparellador, o en condicions 
d'obtindre-ho, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.  

− Tindre capacitat funcional per a l'exercici de les tasques. 
− No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari del servici de l'Estat, 

les comunitats autònomes o les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a 
l'exercici de les funcions públiques. 

 
La titulació s'acreditarà per mitjà de l'expedició dels títols corresponents per 

l'autoritat acadèmica competent. Esta mateixa autoritat podrà declarar també 
l'equivalència de títols. 

 
Tots els requisits hauran de complir-se en l'últim dia del termini de presentació 

de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu. 
 
3. PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES. 
 

En les instàncies sol·licitant prendre part en les proves selectives els aspirants 
hauran de manifestar que reunixen totes i cada una de les condicions que s'exigixen 
en la base segona, i es dirigiran al Sr. Alcalde president de l'Ajuntament, presentant-
se en el Registre General o en la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 
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30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, durant el termini de vuit dies hàbils a partir del següent de la 
publicació de l'extracte d'esta convocatòria en  el tauler  d'anuncis de l'Ajuntament i 
en la pàgina web municipal.  

 
Si l'aspirant no presenta la instància en l'Ajuntament de l'Alcúdia haurà 

d'advertir-ho al mateix, comunicant-ho en el fax 962996957, indicant la data i 
l'organisme en el qual ha presentat la instància, com a màxim l'últim dia hàbil de 
terminació del termini de presentació d'instàncies. 
 

A la instància haurà d'acompanyar fotocòpia del DNI, així com el justificant 
d'haver ingressat en la Caixa Municipal, per mitjà d'ingrés bancari o transferència al 
Compte municipal obert en la Caixa Rural de l’Alcúdia Número de Compte: 
ES4330960001971143722328 els drets d'examen que es fixen en 10€, especificant 
que el mateix s'efectua en concepte de “drets d'examen convocatòria interina 
Arquitecte Tècnic”, amb expressió del nom i cognoms de l'aspirant, a més 
assenyalaren un e-mail a l'efecte de comunicacions.  

 
Els citats drets d'examen només seran tornats als que no siguen admesos al 

procediment selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en el 
mateix.  

 
No cal la compulsa dels documents acreditatius; n’hi ha prou amb la declaració 

responsable de la persona interessada sobre l’autenticitat dels documents i sobre les 
dades que figuren en la instància. En qualsevol moment, però, el Tribunal o 
l’Ajuntament pot demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les 
circumstàncies i dels documents aportats.  

 
4. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS. 
  
 Acabat el termini de presentació d'instàncies, el president de la 
corporació, dictarà Resolució, declarant aprovada la relació provisional d'admesos i 
exclosos, que es farà pública en la pàgina web municipal i serà exposada en el Tauler 
d'edictes de la corporació, concedint-se un termini de dos dies hàbils, a l'efecte de 
reclamacions. Transcorregut el dit termini sense que hagen reclamacions, les llistes 
s'entendran definitives, resolent-se per l'Alcaldia les reclamacions presentades, si és 
el cas. En la Resolució per la qual s'aproven les llistes, es determinarà el lloc, data i 
hora de celebració de les proves a realitzar, que se celebraran, com a mínim, en els 
tres dies següents. 
 
5. TRIBUNAL QUALIFICADOR. 
 
1. El Tribunal Qualificador estarà integrat de la forma següent: 
 
PRESIDENT: Un funcionari de carrera 
SECRETARI: El de la Corporació 
VOCAL:  L’Arquitecte Municipal 
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2.- El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la mitat mes un 
dels seus membres, titulars o suplents. Tots tindran veu i vot. 
3.- El Tribunal podrà disposar la incorporació als seus treballs, d'assessors 
especialistes.  
 
6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ. 
 

El procediment selectiu serà l’oposició, que consistirà en realitzar els exercicis 
que s’estableixen a continuació. 
 
1. PRIMER EXERCICI.- De caràcter obligatori i eliminatori, consistirà en la realització 
d'un exercici de caràcter eliminatori de caràcter pràctic sobre el contingut dels temes, 
que s'arrepleguen en l'annex I d'esta Convocatòria. Consistirà en la realització d'una 
o diverses proves pràctiques (informes), determinades pel Tribunal immediatament 
abans de la celebració de l'exercici, d'entre els diversos proposats i relacionats amb 
les funcions pròpies del lloc convocat i amb les matèries incloses en el programa que 
figura en este annex. El Tribunal pot determinar que este exercici siga defès davant 
del tribunal per tots o per alguns dels opositors, a la vista del seu contingut. A tal fi, 
el Tribunal publicarà en el tauler d’anuncis una llista d’aquells aspirants que hauran 
de presentar-se davant del Tribunal a l’objecte de defendre la seua prova, podent ser 
objecte de les preguntes que el Tribunal considere convenient relacionades amb la 
prova, per a una millor valoració de l’exercici. Aquest anunci es realtizarà amb una  
antelació mínima de 24 hores abans de la seua celebració. 
 
Durant la realització d'esta prova, els aspirants podran en tot moment, fer ús dels 
textos legals, no comentats. El Tribunal determinarà el temps de desenvolupament 
d'acord amb la dificultat del mateix. 
 
Este exercici serà valorat de 0 a 20 punts pel Tribunal fixant els criteris que estime 
convenients, sent necessari aconseguir un mínim de 10 punts per a entendre-ho 
superat. 
 
La duració d'este exercici serà fixada pel Tribunal tenint en compte la major o menor 
dificultat d'este. 
 
2. SEGON EXERCICI.- De caràcter obligatori i no eliminatori. 
 

Consistirà en la valoració pel tribunal dels coneixements orals i comprensió 
escrita de valencià de les persones aspirants, relacionades amb les funcions pròpies 
del lloc de treball. El contingut i la duració de les proves les fixarà el tribunal i ho 
comunicarà a les persones aspirants abans de l’inici de l’exercici. 

 
Este exercici es qualificarà de 0 a 3 punts, sense que tinga caràcter eliminatori 

Este exercici es qualificarà de 0 a 3 punts, sense que tinga caràcter eliminatori 
  
7. QUALIFICACIONS. 
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La qualificació definitiva de cada aspirant, vindrà determinada per la suma de les 
puntuacions  obtingudes en tots els exercicis. 
 
 
 
8. PROPOSTA DEL TRIBUNAL. 
 
Acabades les proves, el Tribunal publicarà la llista amb la relació d'aspirants i de 
qualificacions obtingudes ordenades de major a menor puntuació. A la vista de les 
mateixes el Tribunal formularà proposta de nomenament interí al Sr. Alcalde-
President de la corporació. 
 
9. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENT 

 
L’aspirant proposat presentarà davant del Departament de Personal de la 

Corporació els documents creditors de reunir tots i cadascun dels requisits exigits en 
la base segona d’aquesta convocatòria, i que son: 

 
1.- Fotocòpia compulsada de: DNI i títol corresponent. 
2.- Declaració responsable de no haver estat separat, mitjançant expedient 

disciplinari del servei a l’Estat, a les CCAA o a les entitats locals, ni estar inhabilitat 
per a l’exercici de funcions públiques. 

3.- Declaració responsable de no estar incurs en causa d’incapacitat o 
incompatibilitat. 

4.- Declaració responsable on faça constar expressament no patir cap malaltia 
o defecte físic que impedisca l’acompliment de les funcions d’Aparellador. 

 
Si dins del termini indicat i llevat del casos de força major, no presentaren la 

documentació, o de la mateixa es deduirà que no tenen algun dels requisits exigits, 
no podran ser nomenats funcionaris interins, quedant anul·lades totes les actuacions 
sense perjudici de la responsabilitat en que poguera haver incorregut per falsedat en 
la instància. 
 
10. CARACTERISTIQUES DE LA PLAÇA. 
 
10.1. Jornada de treball: La jornada de treball serà a temps parcial, amb una 
dedicació de 15 hores setmanals a realitzar tres dies a la setmana, la distribució de 
les quals s’efectuarà pel regidor delegat de l’àrea en atenció a les necessitats del 
servei, respectant en tot cas, els descansos setmanals legalment establerts.  
  
10.2. Remuneracions: Les remuneracions seran les establertes en la relació de 
llocs de treball de l’Ajuntament. 
 
10.3. Incompatibilitats: El funcionari interí estarà subjecte a la Llei 53/1984, de 26 
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques. 
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10.4. Funcions.  
 
 Com a funcions principals s’enumeren, a títol merament enunciatiu i no 
excloent, les següents: 
 

− Gestió, estudi i propostes de caràcter tècnic de nivell mitjà. 
− Direcció d'obres municipals. 
− Col·laboració en la redacció de projectes. 
− Mesuraments i pressupostos d'obres. 
− Taxacions i valoracions d'edificis. 
− Realització d'estudis de seguretat i salut d'obres. 
− Emissió d'informes tècnics en relació amb els expedients que es produïsquen en 

els diferents serveis municipals, expedients d’obres, expedients urbanístics, Servici de 
Patrimoni i Inventari relatius a baixes de mobiliari en l'inventari de béns, drets i 
accions de la DPZ en els que es valore i acredite el caràcter del bé com a no 
utilitzable. 

− Emissió d'informes de valoració de béns immobles de caràcter urbà, sòl i 
construccions  i altres elements que formen part inseparable dels mateixos per a la 
formació i/o rectificació de l'Inventari de béns, drets i accions de la DPZ i per als 
expedients d'expropiació forçosa que es tramiten en el Servici de Patrimoni i 
Inventari. 

− Qualsevol altra de caràcter anàleg corresponent a la seua professió que li puga 
ser encomanada. 
 

11.- PUBLICITAT. 
 
Les presentes bases seran publicades en el tauler d’edictes municipal, així com la 
resta d’anuncis relacionats amb la convocatòria.  
 
Les presents bases estaran a disposició dels interessats en la pàgina web de 
L’Alcúdia (htp://www.lalcudia.com) 
 
12. NORMATIVA APLICABLE . 
 
En el no previst en estes bases es regirà per les normes reguladores del Règim Local 
i de personal al seu servici, i supletòriament per la reglamentació per a la provisió de 
llocs de treball de la Generalitat Valenciana i normes per a l'ingrés al servici de 
l'Administració Local amb caràcter directe o supletori. 
  
 

 
Annex I: PROGRAMA 

 
 
1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals.  
2. Drets i llibertats fonamentals dels espanyols.  
3. Organització territorial de l'Estat. 
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4. L'estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana. Principis generals i la seua 
organització.  
5. Principis generals del procediment administratiu. Les fases del procediment 
administratiu.  
6. La responsabilitat de l'Administració Pública.  
7. El recurs administratiu. Classes de recursos.  
8. El municipi. El terme municipal. La població. Consideració especial de veí.  
9. Les competències dels municipis. Els òrgans de govern i administració dels 
municipis. Òrgans col·legiats municipals.  
10. El personal al servici de l'Administració local. Drets i deures dels funcionaris 
públics. Règim disciplinari.  
11. La regulació de les hisendes locals. Principals ingressos públics. El pressupost 
municipal.  
12. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals: Conceptes Bàsics. Nocions elementals de 
primers auxilis.  
13. Principi d'igualtat d'oportunitats. Discriminació i relacions desiguals.  
14. Marc normatiu urbanístic vigent a la Comunitat Valenciana.  
15. La Llei 8/2007, de 28 de maig, del Sòl. Estructura i qüestions fonamentals. 
Principals innovacions.  
16. Incidència de la Llei 8/2007 en el marc legal valencià. Coincidències i 
divergències amb les determinacions de la legislació urbanística valenciana. Punts de 
conflicte entre la Llei Estatal i la normativa urbanística valenciana.  
17. Règim del Sòl No Urbanitzable.  
18. El planejament urbanístic I. Plans Generals. Contingut. Determinacions de 
l'ordenació estructural i detallada. Tramitació i aprovació.  
19. El planejament urbanístic II. Planejament de desenvolupament. Els Plans 
Parcials. Contingut. Tramitació i aprovació.  
20. El planejament urbanístic III. Els Plans de Reforma Interior. Contingut. 
Tramitació i aprovació.  
21. El planejament urbanístic IV. Els plans especials. Contingut. Tramitació i 
aprovació.  
22. El planejament urbanístic V. Els Estudis de Detall. Contingut. Tramitació i 
aprovació.  
23. El planejament urbanístic VI. Els catàlegs. Contingut. Tramitació i aprovació.  
24. El planejament urbanístic VII. Les modificacions dels plans. Contingut. Tramitació 
i aprovació.  
25. El règim dels Programes d'Actuació Integrada. Contingut. Tramitació i aprovació. 
Competència.  
26. Règims per a l'execució del planejament. Actuacions integrades i actuacions 
aïllades. Concepte i característiques.  
27. La gestió directa de les actuacions integrades I. L'urbanitzador: concepte, 
responsabilitat, garanties, relacions amb els propietaris, relacions amb 
l'Administració.  
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28. La gestió indirecta de les actuacions integrades II. L'empresari constructor: 
concepte, selecció, límits i exclusions, responsabilitat.  
29. Els programes d'actuació aïllada.  
30. La gestió urbanística I. La reparcel·lació forçosa.  
31. La gestió urbanística II. La reparcel·lació voluntària.  
32. La gestió urbanística III. La reparcel·lació econòmica i la reparcel·lació 
horitzontal.  
33. La gestió urbanística IV. Transferències i reserves d'aprofitament.  
34. La gestió urbanística V. L'execució de les dotacions públiques.  
35. La gestió urbanística VI. L'expropiació urbanística. Tramitació i aprovació.  
36. La gestió urbanística VII. Les càrregues d'urbanització. El règim de les 
edificacions existents.  
37. La gestió urbanística VIII. La formació de finques i parcel·les. Els complexos 
immobiliaris.  
38. El règim de les valoracions urbanístiques. La indemnització de la facultat de 
participar en actuacions de nova urbanització.  
39. Els convenis urbanístics. Regulació legal. Tramitació i aprovació.  
40. Urbanisme i Registre de la Propietat I. Regulació normativa. Antecedents 
legislatius. Actes i títols inscrivibles. La inscripció dels projectes d'equidistribució.  
41. Urbanisme i Registre de la Propietat II. La inscripció de les expropiacions 
urbanístiques.  
42. Urbanisme i Registre de la Propietat III. La inscripció de les cessions obligatòries.  
43. L'execució urbanística. Els projectes d'urbanització. Tramitació i aprovació. 
Competència.  
44. La Cèdula de Garantia urbanística.  
45. La disciplina urbanística I. L'activitat administrativa de control de la legalitat. 
Actes subjectes a llicència. Supòsits de no subjecció.  
46. La disciplina urbanística II. Les llicències urbanístiques. Contingut i abast de la 
intervenció municipal. Condicions d'atorgament de les llicències. El caràcter reglat de 
les llicències urbanístiques.  
47. La disciplina urbanística III. Competència, procediment i terminis per a 
l'atorgament de les llicències. Silenci administratiu. Caducitat de les llicències.  
48. La disciplina urbanística IV. Subjecció a llicència dels actes promoguts per 
administracions públiques.  
49. La disciplina urbanística V. Les llicències per a obres i usos provisionals.  
50. La disciplina urbanística VI. Les llicències d'edificació. Distinció entre obra major i 
obra menor. Règim de l'edificació i urbanització simultànies. Les llicències 
d'intervenció.  
51. La disciplina urbanística VII. Les llicències de parcel·lació urbanística.  
52. La disciplina urbanística VIII. Les llicències de primera ocupació.  
53. La disciplina urbanística IX. El deure edificar i rehabilitar. Règim de la venda i 
substitució forçosa.  
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54. El deure de conservació dels propietaris. Les ordes execució.  
55. La disciplina urbanística X. La declaració de ruïna.  
56. La protecció de la legalitat urbanística I. Reacció administrativa davant de 
l'actuació il·legal. Mesures cautelars. La restauració de la legalitat urbanística.  
57. La protecció de la legalitat urbanística II. Infraccions urbanístiques. Règim i 
procediment sancionador. Competències. Regles per a la determinació de la sanció. 
La prescripció de les infraccions i de la sanció.  
58. Intervenció de l'Administració en el mercat immobiliari. Els patrimonis municipals 
del sòl. Antecedents legislatius. Regulació, concepte i fins.  

 
 

L'Alcúdia, 11 de juliol de 2014. 
L’ALCALDE 

 
Robert Martínez Correcher 

 
 

 
 
 
 
 
DILIGENCIA per a fer constar que les presents bases han sigut aprovades per 
Resolució d’Alcaldia de data 11-07-2014. 

 
L'Alcúdia, 11 de juliol de 2014. 

 
EL SECRETARI 
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MODEL D'INSTÀNCIA 
 
D._____________________________,  veí de_______________, província 
de_______________, amb domicili a l'efecte de notificacions en 
C/______________________, número_______, telèfon _____________ i amb D. N. 
I. Núm. ____________________, compareix i té a bé exposar: 
 
Que desitja prendre part en la convocatòria de l’oposició per al nomenament interí 
d'una plaça d'Arquitecte Tècnic, de l'escala d'Administració Especial, segons 
convocatòria aprovada per l’Ajuntament de l’Alcúdia.  
 
Que perfectament assabentat de les bases que regixen la dita convocatòria, les 
accepta íntegrament. 
 
Que reunix totes i cada una de les condicions que assenyalen les bases que regix  la 
convocatòria per a prendre part en les proves selectives. 
 
Per tot allò que s'ha exposat, Sol·licita a V. I. tinga per presentada esta instància dins 
del termini i la forma escaient i previs els tràmits legals, se m'admeta a prendre part 
en les mencionades proves selectives, per al que adjunt la documentació següent: 
 
- Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat. 
- Titulació que acredite el nivell d'estudis exigit per a participar en la present 
convocatòria. 
- Resguard o document acreditatiu d'haver abonat 10 € de taxa, en concepte de 
drets d'examen en la Caixa Rural de l’Alcúdia Número de Compte: 
ES4330960001971143722328 
 
 

En l’Alcúdia, a ___ de _________ de 2014. 
 
 
 

Fdo.: ___________________________ 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE L´ALCÚDIA 
De conformitat amb el que disposa  la EL 15/1999, de Protecció de Dades Personals, li informem que les dades facilitades per 
Ud. En este document per l'entrega suposa el consentiment a què les seues dades siguen incorporades a un fitxer automatitzat 
el responsable del qual és l'Ajuntament de L´Alcúdia qui ho utilitzarà exclusivament per a si. Les seues dades no se cediran a 
cap fitxer excepte quan procedisca per obligacions legals. Així mateix, li informem de la possibilitat que Ud. Té d'exercitar els 
drets d'accés, rectificació i cancel·lació, per mitjà d'un escrit  a què acompanyarà fotocòpia del seu DNI, dirigit al Registre 
General d'Entrada/Eixida d'este Ajuntament sito en C/ Pintor Vergara, 28, de L´Alcúdia –46250- 
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ANUNCI 
 

 
 
 

L’Ajuntament de l’Alcúdia pretén el nomenament com a funcionari interí  d’un 
Arquitecte Tècnic, Subgrup A2 de l'Escala d'Administració Especial; Subescala 
Tècnica; Classe Tècnic de Grau Mitjà. 

 
 
 
SOL·LICITUDS.-  Els interessats a cobrir els esmentats llocs de treball hauran de 
presentar la sol·licitud fins al  25 de juliol de 2014,de 9 a 14 hores. 
 
 
INFORMACIÓ.- Les bases i resta d’informació seran facilitats en el Departament de 
Personal de l’Ajuntament. 
 

 
L’ Alcúdia, 14 de juliol de 2014. 

 
L’ALCALDE 

 
Robert Martínez Correcher 

 
 
 


