SEBASTIÀ CRESPO PONS, com a Secretari de l’Ajuntament de l’Alcúdia,
CERTIFIQUE: Que, la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió celebrada amb caràcter ordinari, el dia 06 de juliol
del 2021, va prendre el següent acord:
2n.- APROVACIÓ BASES PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D’INFORMÀTIC TÈCNIC
(C.1.3.2/2021/8)
“Resultant que per la Regidoria de Personal és va ordenar la incoació d'expedient per la provisió de la
següent plaça:
PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA:
- Denominació: Informàtic Tècnic.
- Escala d'administració especial, subescala tècnica, grup A2
- Número de places: 1, inclosa en l'Oferta d'Ocupació Pública de 2020, pel mitjà del sistema d'oposició lliure.
Atès que les presents bases han sigut objecte de negociació per la Mesa General de Negociació, en sessió de
data 10-06-2021.
Atès que en data 30-06-2021 s’ha donat compte als Portaveus del grup polítics municipals.
Atès l'informe de la Tècnic d'Administració General de data 30-06-2021.
I en virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i en concret, els articles 21.1.g) i 102.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels Bases del Règim Local -LRBRL-, en concordança amb l'article 26.1
de la Llei de la Generalitat 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana -LRLCV-,
delegades en aquesta regidoria per Decret 1121/2020, de 15 de juny, els membres presents de la Junta de
Govern Local acorden per unanimitat:

propietat de les següents places:
PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA:
- Denominació: Informàtic Tècnic.
- Escala d'administració especial, subescala tècnica, grup A2
- Número de places: 1, inclosa en l'Oferta d'Ocupació Pública de 2020, pel mitjà del sistema d'oposició lliure.
SEGON.- Contra les Bases podran, els interessats, presentar els recursos que consten en les mateixes.
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PRIMER.- Aprovar les Bases, annexes al present acord, que han de regir la convocatòria per a cobrir en

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ EN
PROPIETAT D'UNA PLAÇA D'INFORMÀTIC TÈCNIC, GRUP A2.
1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
La present convocatòria té com objecte la selecció de funcionari de carrera, per mitjà del sistema d'oposició
lliure, per cobrir una plaça d'Informàtic Tècnic, enquadrada en el grup A2, corresponent a l'escala
d'administració especial, subescala tècnica, vacant en la plantilla d'aquest Ajuntament, i inclosa en l'Oferta
d'Ocupació Pública de 2020.
També és objecte d'esta convocatòria la creació d'una borsa de treball temporal per a cobrir tant vacants
com substitucions transitòries d'eixe lloc de treball.
Tindrà com a funcions totes les relacionades amb la titulació inherent a la seua especial qualificació tècnica.
2.- NORMATIVA D'APLICACIÓ
En tot el que no està previst en aquestes bases específiques, s’estarà al que disposen les bases generals de
selecció del personal al servei de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, publicades en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana, número 5.155 de data 15-12-2005 i en el “Butlletí Oficial” de la Província de
València, número 114, de data 15-05-2006.
Així mateix, s’estarà a la normativa relacionada a continuació:
- Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana- LFPV-.;
- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de
l'empleat públic;
- Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i
mobilitat del personal de la funció pública valenciana;

Local, i en el Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions
vigents en matèria de règim local;
- Els preceptes bàsics del Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els
programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'administració local;
- Supletòriament, en tots aquells preceptes que resulten vigents, els preceptes no bàsics continguts en el RD
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, en la Llei 30/1984, de 2 d'agost i en el RD 896/1991, així com el Reial
Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al servici de
l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris
Civils de l'Administració General de l'Estat, la Resolució de 4 de juny de 1996 del director general d'Interior
de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana, per la qual s'ordena publicar les bases
especifiques i els exercicis i els programes mínims que han de regir la convocatòria de les proves selectives
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- Els preceptes bàsics vigents continguts en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim

d'accés als diferents grups de funcionaris de l'escala d'administració especial de les entitats locals, i les
restants disposicions normatives que resulten aplicables a la matèria i/o aquelles que substituïsquen o
desenvolupen les normes anteriorment assenyalades.
3. REQUISITS DELS ASPIRANTS
3.1. Per a l'admissió a aquestes proves selectives, caldrà complir els requisits següents:
3.1.1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat
al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el
cònjuge dels espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho
preveja el tractat corresponent, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en els quals siga aplicable la llibertat
de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.
Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, podran participar els seus descendents i els del
seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a les seues expenses.
3.1.2. Edat: tindre 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.
3.1.3. Titulació: estar en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria
Tècnica en Informàtica de Sistemes , o bé títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi
vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades
a l'escala del cos, o complir les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació
de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n'acredite
l'homologació.
3.1.4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a
l'acompliment de les funcions o tasques corresponents.

interí, amb caràcter ferm per mitjà de procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan
constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions
públiques o d'aquelles pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. En el cas
de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut
acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la
categoria professional a què es pretén accedir.
3.2. Les condicions per a l'admissió a les proves hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini
de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de
possessió.
3.3. L'Administració podrà requerir a les persones aspirants que acrediten la veracitat dels requisits exigits
per a participar, així com de tots els documents que puguen aportar en aquest procés selectiu. Si els
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3.1.5. Habilitació: no haver sigut separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari

requisits no són acreditats en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la
persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.
3.4. Persones aspirants amb diversitat funcional.
3.4.1. L'òrgan tècnic de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten,
les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. A aquest efecte, les persones interessades
hauran de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en el present procediment
selectiu.
3.4.2. Es considerarà persona amb discapacitat les persones que conten amb una discapacitat igual o superior
al 33%, d'acord amb l'apartat 2, de l'article 4, del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per que
s'aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió
social. Els aspirants discapacitats hauran de presentar certificació expedida per l'òrgan competent de la
Comunitat Autònoma o de l'Administració de l'Estat, que acrediten tal condició. Els aspirants discapacitats
hauran de presentar la compatibilitat funcional expedida per l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma o
de l'Administració de l'Estat, que acrediten tal condició
4.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
1.- Aquestes bases, així com la corresponent convocatòria, es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de
la Província, i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Boletín Oficial del Estado
amb el contingut de l'article 6.2 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny.
2.- L'anunci de la convocatòria, les bases i tots els altres anuncis relatius al desenvolupament de les proves es
publicaran en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web de l'Ajuntament www.lalcudia.com.
5.- PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES I DOCUMENTACIÓ.
1.- Les instàncies sol·licitant prendre part en el present procés selectiu, hauran d'estar degudament
de les condicions i requisits exigits en les Base Tercera, referides al dia en què concloga el termini de
presentació d'instàncies, i es dirigiran a l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, i es presentaran en el Registre
General del mateix o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, dins del termini de 20 dies
hàbils, comptats a partir del següent de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.
En el cas de presentació en lloc diferent del propi Ajuntament o de la seua seu electrònica, haurà de
remetre's avis al correu electrònic personal@lalcudia.com , perquè l'Ajuntament tinga coneixement.
2.- Qui vullga participar en les corresponents proves d'accés, hauran d'adjuntar a la sol·licitud el justificant,
original o compulsat, acreditatiu d'haver efectuat el pagament de seixanta euros (60,00€) dels drets
d'examen, de conformitat amb l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen.
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emplenades segons model que figura en l'annex. Els aspirants manifestaran que reuneixen totes i cadascuna

El pagament de la taxa de participació a les proves selectives es farà dins del termini de presentació de
sol·licituds. L'aspirant que no pague les taxes, o realitze el pagament fora d'eixe termini, serà declarat exclòs
de participar en el procés selectiu en les llistes d'aspirants admesos per entendre que desisteix tàcitament de
participar en el procés de selecció.
El referit pagament es podrà realitzar a la tresoreria municipal de l'Ajuntament, per transferència bancària o
ingrés al compte bancari. L'entitat bancària on es pot realitzar l'ingrés de les taxes és a CAIXA RURAL DE
L'ALCÚDIA al compte bancari núm.: ES43 3096 0001 9711 4372 2328 o bé per gir postal o telegràfic consignant
el número de gir. Cal indicar clarament el nom i cognoms de l'aspirant i la convocatòria a la qual aspira. En
cap cas, la presentació del justificant d'ingrés dels drets de participació suposarà substitució del tràmit de
presentació, en temps i forma, de la sol·licitud a l'òrgan expressat en aquestes bases. Així mateix, la falta de
l'abonament dels drets de participació durant el termini de presentació de sol·licituds, no serà esmenable i
determinarà l'exclusió de les persones aspirants.
L'import dels drets d'examen i de formació de l'expedient per cada una de les proves selectives, només podrà
ser tornat quan l'aspirant no siga admès al procés selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits per a
prendre part en el mateix, prèvia sol·licitud expressa de l'interessat/da. No procedirà la devolució en els
supòsits d'exclusió per causa imputable als aspirants.
No estaran subjectes a la taxa aquelles persones que es troben en situació de desocupació i que no estiguen
percebent cap prestació econòmica ni subsidi. Aquesta situació s’haurà d’acreditar mitjançant el
corresponent certificat del SEPE i vida laboral.
6.- ADMISSIÓ D'ASPIRANTS
1. Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds i
únicament podran demandar-ne la modificació per mitjà d’un escrit motivat, dins del termini de presentació
de sol·licituds.

drets d’examen, l’òrgan convocant dictarà una resolució, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província de València, que contindrà la relació provisional de persones admeses i excloses a la realització de
les proves convocades.
3. Les persones aspirants podran, en cas d’error o exclusió, esmenar els defectes en què hagen incorregut en
la seua sol·licitud, o fer les al·legacions que consideren convenients en el termini de 10 dies hàbils comptats
a partir de l’endemà de la publicació de la relació provisional de persones admeses i excloses, d’acord amb
el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
4. En tot cas, a fi d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar que siguen esmenats dins del
termini i en la forma corresponent, les persones aspirants comprovaran no sols que no figuren recollides en la
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2. Acabat el termini de presentació de sol·licituds i després de verificar que s’ha efectuat el pagament dels

relació provisional de persones excloses sinó, a més, que les seues dades personals consten correctament en
les relacions pertinents de persones admeses.
5. Transcorregut el termini anterior, vistes les al·legacions i esmenats els defectes, si és procedent, es
dictarà una resolució que elevarà a definitiva la llista de persones admeses i excloses a la realització de les
proves, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València.
6. En la resolució per mitjà de la qual es faça pública la llista definitiva de persones admeses a la realització
de les proves s’establirà, amb almenys 15 dies d’antelació, la data, el lloc de celebració i l’hora de
començament de les proves, així com l’ordre de crida de les persones admeses, conforme al resultat de
l'últim sorteig celebrat per la Generalitat Valenciana a tal efecte.
7.- TRIBUNAL QUALIFICADOR.
1.- El tribunal qualificador de les proves convocades, estarà integrat pels següents membres, tots ells amb
veu i vot i nomenats per la persona titular de l'Alcaldia:
- President: funcionari de carrera.
- Secretari: el de la Corporació o funcionari en qui delegue.
- 3 Vocals: funcionaris de carrera amb la mateixa o superior categoria que la plaça que es pretén cobrir,
designats per l'Alcalde-President, amb els respectius suplents.
2.- La designació dels membres del tribunal inclourà la dels respectius suplents i pertànyer als òrgans de
selecció serà sempre a títol individual, en cap cas es podrà estar en representació o per compte de ningú.
Podran nomenar-se assessors/res del tribunal, que actuaran amb veu però sense vot. El tribunal tindrà la
consideració d'òrgan dependent de l'autoritat de l'alcalde.
3.- El President de la Corporació podrà nomenar com a membres del tribunal funcionaris d'altres
administracions d'acord amb el principi de col·laboració i cooperació interadministrativa, atesa la
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
4.- La designació dels membres del tribunal i la dels respectius suplents es farà pública junt a la llista
definitiva d'aspirants d'admesos i exclosos.
5.- El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres,
titulars o suplents; serà necessària l'assistència de la presidència i de secretaria.
6.- Els membres del tribunal i els assessors especialistes estan subjectes als supòsits d'abstenció i recusació
que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic del Sector Públic.
7.- El procediment d'actuació del tribunal s'ajustarà en tot moment al que disposen els articles 15 al 18 de la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic del Sector Públic.
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professionalitat del lloc que es pretén cobrir, de conformitat amb l'article 99 de Reial decret legislatiu

8.- A l'efecte del que es disposa en l'article 30 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, el tribunal que
actua en aquesta prova selectiva tindrà la categoria segona de les recollides en aquell, tant respecte de les
assistències dels membres del tribunal com dels seus assessors i col·laboradors.
9.- El tribunal queda facultat per a interpretar aquestes bases, resoldre dubtes que es plantegen i per a
prendre els acords necessaris per assegurar el correcte desenvolupament de la convocatòria aprovada, en tot
allò no previst a les bases. Per tant, els membres del tribunal resoldran les incidències i reclamacions que es
puguen produir. El secretari o la secretària del Tribunal alçarà acta de cada sessió, on farà constar les
qualificacions dels exercicis i també, si escau, les incidències i les votacions que s'hi produïsquen. Les
nombrades actes, numerades i rubricades, constituiran l'expedient que reflectirà el procés selectiu portat a
terme.
8.- DESENVOLUPAMENT I PUBLICITAT DE LES PROVES
1.- El començament de la primera prova tindrà lloc en un termini no inferior a quinze dies hàbils a comptar
des de l'endemà a la publicació de la resolució per la qual s'aprove la llista definitiva.
2.- L'anunci de les successives proves es realitzarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament així com en la
pàgina web de l'Ajuntament. La crida per a la sessió següent d'un mateix exercici haurà de realitzar-se amb
un termini mínim d'antelació de 24 hores des de l'inici de la sessió anterior, mentre que la convocatòria per a
un exercici diferent haurà de respectar un termini mínim de dos dies.
3.- Les persones aspirants seran convocades en crida única; excepte casos de força major, degudament
justificats i estimats lliurement pel tribunal, sempre que les proves no hagen finalitzat i aquesta admissió no
menyscabe el principi d'igualtat amb la resta d'aspirants.
4.- Si un aspirant no es presenta en el moment de ser cridat a qualsevol dels exercicis obligatoris decaurà
automàticament en el seu dret a participar en aquest exercici i també en els successius, i quedarà exclòs del
procediment selectiu.

determinarà en la resolució que aprove la llista provisional d'admesos i exclosos.
6.- Les persones aspirants hauran d'anar proveïdes del document nacional d'identitat, ja que el tribunal podrà
requerir-los en qualsevol moment que acrediten la seua identitat.
7.- Prova de coneixement del castellà per a les persones admeses que no posseïsquen nacionalitat espanyola.
Amb caràcter previ a la realització de les proves d’accés, les persones que no posseïsquen la nacionalitat
espanyola i que, del seu origen es desprenga que no posseeixen coneixements del castellà, hauran
d’acreditar, mitjançant la realització d’una prova, que posseeixen un nivell adequat de comprensió i
expressió oral i escrita d’aquesta llengua. El contingut d’aquesta prova s’ajustarà al que es disposa en el
Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regulen diplomes d’espanyol com a llengua estrangera
modificat per la disposició final primera del Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre, pel qual s’aprova el
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5.- En aquells exercicis que no puguen realitzar-se conjuntament, l'ordre d'actuació dels aspirants es

Reglament que regula el procediment per a l’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència.
La prova es qualificarà com a «apta» o «no apta», i serà necessari obtindre la valoració d’apta per a passar a
realitzar les proves de la fase d’oposició.
Queden eximides de realitzar aquesta prova les persones que estiguen en possessió dels diplomes, certificats
o títols acreditatius del coneixement de l’espanyol com a llengua estrangera que hagen sigut integrats en el
Sistema Internacional de Certificació de l’Espanyol com a Llengua Estrangera (SICELE). Referent a cadascun
dels seus sis nivells, respectivament, als diplomes d’espanyol en el seu corresponent nivell A1, A2, B1, B2, C1
i C2, tot això, conforme al que es disposa en la disposició addicional quarta del Reial decret 1137/2001,
modificat pel Reial decret 1004/2015, anteriorment esmentats.
9.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.
1.- El procediment de selecció serà l'oposició.
2.- L'oposició constarà dels següents exercicis:
2.1.- Primer exercici. Obligatori i eliminatori
Consistirà en respondre per escrit a un qüestionari de 100 preguntes sobre matèries comunes recollides en
l'annex 1 (part general), amb quatre respostes alternatives, i només una d'aquestes serà la correcta. El temps
de realització de l'examen serà determinat prèviament per l'òrgan tècnic de selecció i no serà en cap cas
inferior a 50 segons per pregunta.
2.2.- Segon exercici. Obligatori i eliminatori
Constarà de dues parts, que es realitzaran en una mateixa sessió, sense que per a la seua resolució les
persones aspirants puguen utilitzar textos legislatius o material de consulta de cap mena:
- Primera part: consistirà a contestar per escrit un qüestionari de 25 preguntes teorico-pràctiques sobre el
temps de realització, en cap cas, serà inferior a 60 segons per pregunta.
- Segona part: consistirà a respondre per escrit 3 preguntes teorico-pràctiques de resposta breu sobre el
temari específic. El temps de realització serà determinat prèviament per l’OTS i, en cap cas, serà inferior a 1
hora i 15 minuts
2.3. Tercer exercici. Obligatori i no eliminatori.
Consistirà en la valoració pel tribunal dels coneixements de valencià dels aspirants, relacionats amb les
funcions pròpies del lloc convocat i d'acord amb la normativa sobre l'ús del valencià de la Generalitat
Valenciana.
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temari específic, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una d’aquestes serà la correcta. El

10.- QUALIFICACIÓ DELS EXERCICIS
El primer exercici es qualificara de zero a deu punts i cal obtenir, per a superar-lo, un mínim de cinc punts.
La puntuació global del segon exercici es qualificara de zero a deu punts, i caldrà obtenir per a superar-lo un
mínim de cinc punts, que es calcularà de la següent forma: cadascuna de les parts es puntuaran de zero a
deu punts, sent la qualificació final la mitjana de tots dos.
En el supòsit que l'exercici es desenrotlle en forma de test amb respostes alternatives les contestacions
errònies es valoraran negativament amb una penalització equivalent a un terç del valor de cada contestació
correcta, aplicant-se la següent fórmula:

El tercer exercici es qualificara de zero a dos punts. No té caràcter eliminatori.
La correcció i qualificació dels exercicis escrits, sempre que siga possible, es farà de manera anònima,
utilitzant-se per a ells sistemes que garanteixin l'objectivitat de les puntuacions atorgades i l'anonimat dels
aspirants.
Quan s'utilitzen sistemes informàtics de correcció, es donaran les instruccions precises als aspirants per a la
correcta realització de la prova. Aquestes instruccions s'adjuntaran a l'expedient del procés selectiu.
11.- QUALIFICACIÓ DEFINITIVA I RELACIÓ D'APROVATS
La qualificació definitiva vindrà determinada per la suma de les qualificacions obtingudes en tots els
exercicis que formen l'oposició, i es procedirà a obtenir la llista de persones aspirants aprovades amb totes
els que hagin superat la fase d'oposició. La relació de persones aprovades donarà principi amb la persona
aspirant que hagi obtingut d'aquesta forma la puntuació total més alta, i finalitzarà, en el seu cas, quan el
convocatòria preveja una altra cosa. Si el número de persones aspirants relacionades fos inferior al de places
convocades, les no cobertes es declararan desertes (art. 18 Decret 3/2017).
El tribunal qualificador no podran proposar l'accés a la condició de funcionari d'un número superior d'aprovats
al de places convocades. No obstant l'anterior, sempre que el tribunal qualificar hagi proposat el
nomenament d'igual número d'aspirants que el de places convocades, i amb la finalitat d'assegurar la
cobertura d'aquestes, quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats, abans del seu nomenament o
presa de possessió, l'òrgan convocant podrà requerir de l'òrgan de selecció relació complementària dels
aspirants que segueixin als proposats, per al seu possible nomenament com a funcionaris de carrera ; art.
61.8 TREBEP i art. 18.8 Decret 3/2017).
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nombre de persones incloses en la mateixa coincideixi amb el nombre de llocs convocats, excepte quan la

Els empats es resoldran atenent la puntuació obtinguda en la fase d'oposició, acudint en primer lloc a la
puntuació obtinguda en el primer exercici; i si persisteix l'empat s'acudirà a la puntuació del segon i a
continuació al tercer exercici, i finalment per sorteig.
En tot cas, els empats es dirimiran en favor de les persones amb diversitat funcional. Si l'empat es produeix
entre aquestes persones, es triarà a qui tinga acreditat un major percentatge de discapacitat (art. 18.6
Decret 3/2017).
La relació final d'aprovats es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el seu lloc web.
Aquesta relació serà elevada pel tribunal qualificador a l'Alcaldia, amb proposta de nomenament dels qui
hagin superat el procés selectiu.
12. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENT
1.- En el termini de vint dies hàbils a comptar de la publicació de la relació definitiva de persones
seleccionades en els taulers d'anuncis d'aquest Ajuntament, els aspirants que figuren en la mateixa hauran de
presentar en tot cas els següents documents (art. 19 Decret 3/2017):
a) Còpia autèntica del DNI o copia digitalitzada.
b) Còpia autèntica de la titulació exigida en la Base Tercera o copia digitalitzada.
c) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de
l'Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
d) Certificat d'antecedents penals.
e) Certificat de delictes de naturalesa sexual.
f) Informe metge acreditatiu de posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'acompliment de les
funcions dels llocs de treball oferit.
En cas de persones amb diversitat funcional, que son les persones que conten amb una discapacitat igual o
novembre, per que s'aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les persones amb discapacitat i de la
seua inclusió , hauran de presentar la compatibilitat funcional expedida per l'òrgan competent de la
Comunitat Autònoma o de l'Administració de l'Estat, que acrediten tal condició.
g) Jurament o promesa d'acatament a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i a
la resta de l'Ordenament Jurídic en l'exercici de la funció pública.
2.- De la mateixa manera i en el mateix termini, l'aspirant que figure en la relació d'aprovats, haurà de
presentar la següent documentació, tret que aquesta hagi estat elaborada per qualsevol Administració i que
l'interessat expresse el seu consentiment al fet que siguen consultats o recaptats aquests documents. Es
presumirà que la consulta o obtenció és autoritzada per l'interessat tret que conste en el procediment la seva
oposició expressa o la llei especial aplicable requereixi consentiment exprés: número d'afiliació a la
Seguretat Social i número de compte bancari del qual siga titular.
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superior al 33%, d'acord amb l'apartat 2, de l'article 4, del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de

3.- Els qui tinguessen la condició de personal funcionari o de personal laboral al servei de l'administració
convocant, en el termini de 20 dies hàbils comptats des del següent al de la publicació, presentaran la
documentació acreditativa que procedeixi o indicaran, si escau, que les condicions i requisits exigits en la
convocatòria ja estan inscrits en el Registre de Personal d'aquesta administració.
No obstant això, l'òrgan convocant podrà sol·licitar que es torne a exigir una nova acreditació d'aquells
requisits quan ho considere convenient pel temps transcorregut des de la seva obtenció o perquè guarden
relació directa amb les funcions o tasques del lloc a exercir.
4.- Quan de la documentació es deduís que alguna de les persones seleccionades manca d'un o diversos dels
requisits exigits, aquestes no podran ser nomenades personal de l'administració convocant, sense perjudici de
la responsabilitat en què poguessin haver incorregut per falsedat en les seves sol·licituds de participació.
5.- Transcorregut el termini de presentació de documents, l'Alcaldia procedirà al nomenament, com a
funcionari/a de carrera dels aprovats en les places objecte de la present convocatòria, obrint-se un termini
d'un mes per a procedir a la corresponent presa de possessió (art. 52.3 Decret 3/2017).
13.- INCIDÈNCIES
L'òrgan tècnic de selecció queda facultat per a resoldre els dubtes que sorgeixin durant el procés selectiu i
adoptar els acords necessaris per al bon ordre de l'oposició en tot el no previst en aquestes Bases.
14.- BORSA DE TREBALL I CESSIÓ DE DADES
Els aspirants que, havent superat al menys un dels exercicis de la fase d'oposició passaran a conformar una
borsa de treball que tindrà una validesa mínima de dos anys mentre tinga integrants.
La participació en aquest procès selectiu comportarà l'autorització dels aspirants que queden integrats en la
borsa de treball a cedir les seues dades personals a altres administracions públiques amb la finalitat de poder
rebre ofertes d'ocupació pública. En cas de no donar aquest consentiment ho tindrà que fer constar en la

La borsa de treball, sense perjudici del que es disposa en aquestes bases, se subjectarà a les següents regles:
1r) L'aspirant disposarà d'un termini màxim de cinc dies hàbils des de la crida per a presentar la
documentació acreditativa del compliment de la Base tercera.
En el supòsit de no presentar-la en l'indicat termini, s'entendrà que rebutja l'oferta i se situarà al final de la
llista d'inscrits. Si el rebuig s'efectua dues vegades consecutives, el/la aspirant serà exclòs/a de la borsa.
2n) En aquells casos en què es rebutgi l'oferta al·legant incapacitat laboral transitòria o maternitat, se'ls
mantindrà l'ordre que originalment ocupaven en la bossa. La concurrència de tals causes haurà de provar-se
per qualsevol mitjà admissible en Dret.
3r) Els qui hagin estat nomenats funcionaris interins, una vegada cessats, tornaran a ocupar el mateix lloc
que tenien en la bossa.
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seua instància.

15.- VINCULACIÓ DE LES BASES
Les presents Bases vinculen a l'Ajuntament, a l'òrgan tècnic de selecció i als qui participen en les proves
selectives. Tant les Bases com quants actes administratius derivin de la convocatòria i de l'actuació de l'òrgan
tècnic de selecció podran ser impugnats pels interessats en els casos, terminis i forma establerta en la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-.
Contra aquestes Bases, que posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de
reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà a la seva publicació de
conformitat amb el que s'estableix en els articles 112.1, 114.1.c) , 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-.
També podrà interposar alternativament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós
administratiu amb seu en València, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que s'estableix en els
articles 30, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques -LPACAP- i 8 , 10 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.
Annex I. TEMARI
PART GENERAL:
A. DRET CONSTITUCIONAL.
1. La Constitució Espanyola de 1978: Títol Preliminar; Títol Primer, Dels Drets i Deures Fonamentals.
2. La Constitució Espanyola de 1978: Títol IV, Del Govern i l’Administració; Títol V, De les relacions entre el
Govern i les Corts Generals.
3. La Constitució Espanyola de 1978: Títol VIII, De l’organització territorial de l’Estat.

4. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana: Títol Primer, La Comunitat Valenciana; Títol II, Dels
Drets dels valencians i valencianes; Títol III, La Generalitat; Títol IV, Competències.
5. La Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell: Títol I, El President de la Generalitat; Títol II, Del Consell:
Capítol I: composició; Capítol II: les atribucions; Capítol III: del funcionament; Capítol VI: La iniciativa
legislativa, els Decrets Legislatius i la potestat reglamentària del Consell; Títol III, Relacions entre el Consell i
Les Corts.
C. ADMINISTRACIÓ LOCAL
6. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. L'Administració Local. El marc
competencial de les Entitats Locals.
7. El municipi. Conceptes i elements. L'organització municipal. L'alcalde. Tinents d'alcalde. El Ple. La
Comissió de Govern. Els òrgans complementaris. L'estatut dels membres de les corporacions locals.
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B. DRET AUTONÒMIC.

8. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
D. DRET ADMINISTRATIU
9. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic: Títol preliminar, Capítol I: Disposicions
generals.
10. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:
Títol preliminar, Disposicions generals; Títol I, Dels interessats en el procediment; Títol II, De l’activitat de
les administracions públiques.
11. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:
Títol III, Dels actes administratius; Títol VI, De la iniciativa legislativa i la potestat per a dictar reglaments i
altres disposicions.
12. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:
Títol IV, De les disposicions sobre el procediment administratiu comú.
13. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:
Títol V, De la revisió dels actes en via administrativa.
14. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic: Títol preliminar, Capítol III: Principis
de la potestat sancionadora. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques: Procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
15. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: Títol preliminar, Capítol I:
Disposicions generals: objecte i àmbit d’aplicació; Capítol II: Contractes del sector públic, Secció 1a
Delimitació de tipus contractuals; Llibre primer, Configuració general de la contractació del sector públic i
elements estructurals dels contractes: Títol III, Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del
contracte i la seua revisió; Llibre segon, Dels contractes de les Administracions Públiques: Títol I: Capítol I:
Secció 1a, De la preparació dels contractes de les Administracions Públiques.

16. El Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic. Objecte, principis i àmbit d’aplicació de la
Llei. Personal al servei de les administracions públiques. Naixement i extinció de la relació de servei. Drets,
deures i incompatibilitats del personal empleat públic.
F. TEMES TRANSVERSALS
17. La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: Títol preliminar,
Objecte de la Llei; Títol I, El principi d’igualtat i la tutela contra la discriminació; La Llei 9/2003, de 2
d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat de dones i homes. La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere: Títol preliminar.
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E. FUNCIÓ PÚBLICA.

18. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern: Títol
preliminar; Títol I, Transparència de l’activitat pública. Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de
transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
MATÈRIES ESPECÍFIQUES:
1.- Legislació sobre societat de la informació i signatura electrònica. Autoritats de certificació. Certificats de
signatura electrònica. El DNI electrònic.
2.- Normativa sobre seguretat de la informació. Esquema Nacional de Seguretat. La protecció de dades de
caràcter personal i la seua normativa reguladora. Les agències de protecció de dades.
3.- L’Administració electrònica i normativa de desplegament. La gestió electrònica dels procediments
administratius. Instruments per a l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Transparència, dades
obertes i participació.
4.- Instruments per a la cooperació entre administracions públiques en matèria d’Administració electrònica i
altres serveis per a les AAPP. Òrgans. Infraestructures i serveis comuns. Serveis impulsats per la Secretaria
General de l’Administració Digital. Plataformes de validació i interconnexió de xarxes. Esquema Nacional
d’Interoperabilitat. Normes tècniques d’interoperabilitat. La xarxa SARA (Sistemes d’Aplicacions i Xarxes per
a les administracions). Plataforma Autonòmica d’Interoperabilitat de la Generalitat Valenciana (PAI).
5.- Tecnologies actuals d’ordinadors: grid, clúster, MPP, SMP, arquitectures multi nucli i unes altres.
Arquitectures escalables. Dispositius mòbils.
6.- Conceptes de sistemes operatius. Estructures, components i funcions. Característiques i evolució.
Característiques tècniques i funcionals dels sistemes operatius: Windows, Linux, Unix i uns altres. Sistemes
operatius per a dispositius mòbils. Virtualització.
7.- Llenguatges i paradigmes actuals de programació. Característiques tècniques.
8.- Concepte i components d’un entorn de bases de dades. Sistemes de gestió de bases de dades relacionals.
Estàndards de connectivitat: ODBC i JDBC. Bases de dades no estructurades.

SOAP. Avantatges i inconvenients.
10.- El model ISO/OSI: arquitectura i nivells. TCP/IP: arquitectura, capes, interfícies, protocols, adreçament
i encaminament.
11.- Llenguatges de marca o etiqueta. Característiques i funcionalitats. SGML, HTML, XML i les seues
derivacions. Llenguatges d’script.
12.- Pla de seguretat informàtica. Pla de contingències. Pla de recuperació. Polítiques de salvaguarda.
Normativa autonòmica valenciana sobre seguretat informàtica. Externalització de serveis de seguretat
informàtica.
13.- Seguretat física i lògica d’un sistema d’informació. Riscos, amenaces i vulnerabilitats. Mesures de
protecció i assegurament.
14.- Auditoria informàtica. Objectius, abast i metodologia. Tècniques i ferramentes. Normes i estàndards.
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9.- Arquitectures client-servidor. Tipologia. Components. Arquitectura multicapa. Serveis web (W). Protocol

15.- Gestió de l’atenció a clients i usuaris: centres de contacte, CRM. Servei d’informació multicanal.
Sistemes de resposta interactiva (IVR). Control i seguiment d’incidències.
16.- Programari lliure i programari de propietat. Característiques i tipus de llicències. La protecció jurídica
dels programes d’ordinador. Tecnologies de protecció de drets digitals.
17.- Adquisicions de béns i serveis TIC. Tècniques d’avaluació d’alternatives i anàlisis de viabilitat.
Pressupost i control de costos d’un projecte informàtic.
18.- Gestió i arxiu electrònic de documents. Sistemes de gestió documental. Gestors de continguts.
Sindicació de contingut. Cerca d’informació: robots, spiders, uns altres. Posicionament i cercadors (SEU).
19.- Gestió i instal·lació de dispositius i aplicatius que s’utilitzen per al control i ús en les EELL: control
d’accessos i atenció ciutadana, sistemes biomètrics, sistemes de seguretat i videovigilància, captació
d’imatges, estacions meteorològiques, així com altres solucions per a una conversió o millora de cara a una
ciutat intel·ligent.
20.- Estratègies de determinació de requeriments. Tècniques d’anàlisis de dades i processos. Disseny de
programes. Diagrames estructurats. Anàlisi de transformació i de transacció. Cohesió i acoblament.
Diagrames de flux de dades. Disseny amb prototips.
21.- Modelització conceptual. Elements: entitats, atributs, relacions, identificadors, rols. Regles de
modelització. Validació i construcció de models de dades.
22.- Disseny de bases de dades. L’arquitectura ANSI/SPARC. El model lògic relacional. El llenguatge SQL.
Normalització. Disseny lògic. Disseny físic. Problemes de concurrència d’accés. Mecanismes de resolució de
conflictes.
23.- Tipus abstractes de dades i estructures de dades. Taules, llistes i arbres. Algorismes: ordenació, cerca.
Grafs. Organitzacions de fitxers.
24.- Infraestructures de dades espacials. Definició i components. Arquitectura i serveis d’una IDE. Els
sistemes d’informació geogràfica. Conceptes i funcionalitat bàsics. El projecte gvSIG.

de modelatge unificat (UML). Patrons de disseny.
26.- Arquitectures de desenvolupament Java. Frameworks. Productes i eines. L’eina gvNIX.
27.- La plataforma. Net. Model de programació. Serveis. Eines. La tecnologia ADO.NET.
28.- Aplicacions Web de contingut dinàmic. Disseny web multi-plataforma/multidispositiu. Tecnologies de
programació: Javascript, miniaplicacions, miniaplicacions de servidor, ASP, JSP i PHP. L’eina gvHIDRA.
Tecnologies i aplicacions de disseny gràfic web: logotips, disseny, creació i edició d’imatges.
29.- Creació i edició multimèdia per a web i xarxes socials. Control de dispositius d’imatge i so per a la seua
captació i posterior tractament digital. Aplicatius per al tractament i edició. Control de formats i les seues
característiques.
30.- Proves. Planificació i documentació. Proves de caixa negra. Proves de caixa blanca. Utilització de dades
de prova. Proves de programari, maquinari, procediments i dades.
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25.- Anàlisi i disseny orientat a objectes. Concepte. Elements. El procés unificat de programari. El llenguatge

31.- Construcció del sistema. Recepció i instal·lació. Avaluació del sistema. Estàndards de documentació.
Manuals d’usuari i manuals tècnics. Formació d’usuaris i personal tècnic. Manteniment postimplementació.
32.- Mineria de dades. Magatzem de dades. Aplicació a la resolució de problemes de gestió. Tecnologia i
algorismes. Processament analític en línia (OLAP). Eines d’intel·ligència empresarial (BI). Dades massives.
33.- Manteniment d’equips i instal·lacions. Manteniment preventiu, correctiu i perfectiu. Monitoratge
d’equips i sistemes
34.- Administració de servidors basats en entorns Microsoft, Linux i IBM. Gestió de dominis. Gestió d’usuaris.
Gestió de dispositius.
35.- Operatòria de sistemes. Els llenguatges de control de treballs. Les tècniques i eines d’operació
automàtica. Avaluació del rendiment. Planificació de la capacitat. Anàlisi de la càrrega. Eines i tècniques
utilitzables.
36.- Planificació d’un centre de processament de dades. Vulnerabilitats, risc i protecció. Dimensionat
d’equips. Normativa. Factors a considerar. Virtualització de plataforma i de recursos.
37.- Emmagatzematge massiu de dades. Sistemes SANT, NAS i DAS: components, protocols, gestió i
administració. Virtualització de l’emmagatzematge. Gestió de volums.
38.- Mitjans de transmissió. Cables metàl·lics. Cable coaxial. Fibra òptica. Tipologia de xarxes de cable.
Mitjans sense fil. Sistemes de transmissió per satèl·lit.
39.- Teleinformàtica. Xarxes locals. Tipologia. Mitjans de transmissió. Mètodes d’accés. Dispositius
d’interconnexió. Monitoratge i control de trànsit. Gestió SNMP.
40.- Commutació. Commutació de circuits i paquets. Evolució històrica: X25, Frame Relay, ATM. Integració
veu-dades sobre FR, IP, ATM. Protocols d’encaminament. Ethernet commutada. MPLS. Qualitat de servei
(QOS).
41.- Estratègies i tècniques de seguretat de sistemes d’informació. Control d’accés a sistemes xarxes.
Tècniques criptogràfiques d’emmagatzematge i comunicació de la informació. Models de signatura digital.
virtuals, gestió d’intrusions.
42.- La xarxa internet: arquitectura de xarxa. Principis de funcionament. Serveis: evolució, estat actual i
perspectives de futur. La web 2.0. Sistemes col·laboratius i de treball en grup.
43.- Tecnologia XDSL. Normativa reguladora. Comunicacions digitals per cable. Comunicacions digitals de
veu. Tecnologies VoIP. Sistemes de videoconferència.
44.- Comunicacions mòbils. Generacions de tecnologies de telefonia mòbil. Xarxes sense fil. Protocols.
Característiques funcionals i tècniques. Sistemes d’expansió de l’espectre. Sistemes d’accés. Modes
d’operació. Seguretat. Normativa reguladora.
45.- Comunicacions emergents: IP mòbil i PLC (Power Line Comunications). Característiques tècniques. Modes
d’operació. Seguretat. Normativa reguladora. Avantatges i inconvenients. Televisió i radiodifusió sonora
digital.”
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Mecanismes i sistemes específics de seguretat: tallafocs, seguretat en els dispositius d’usuari, xarxes privades

I, perquè conste, als efectes oportuns, per ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde-President, Andreu
Salom Porta, i amb l’excepció prevista en l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), emet
el present certificat, a l’Alcúdia, a la data de la signatura electrònica.
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Document signat electrònicament al marge.

