
 
 

 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

 
Seu : C/Taronger 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42  Fax 96 241 41 72 

Correu electrònic: info@manra.org  http:\\www.manra.org 

BASES APLICABLES A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL TEMPORAL 
DE TÈCNICS JURÍDICS 

 
PRIMERA. Objecte de la convocatòria. 
Aquesta convocatòria té per objecte la selecció de personal per a la constitució, de forma urgent, d’una 

borsa de treball temporal de tècnics jurídics, pel procediment de convocatòria pública mitjançant el sistema 

de concurs-oposició, amb entrevista, equivalent a la classificació del grup professional A1.  

Les persones que resulten integrades en la borsa cobriran les necessitats de personal tècnics jurídics (de 
TAG o d’altres necessitats)de la Mancomunitat de la Ribera Alta durant el temps en el que estiga vigent. 
 
SEGONA. Funcions. 
Les funcions a desenrotllar, en la jornada, completa o parcial i en la dedicació que tinga determinada, seran 
aquelles corresponents al lloc de treball per al que concretament siga nomenat, així com qualsevol altra 
funció que se li encomane que siga pròpia dels seus coneixements professionals. 
 
Les retribucions seran les corresponents al lloc de treball per al que concretament siga nomenat. En el cas 
de tractar-se de llocs de nova creació seran les corresponents, genèricament,  als llocs de treball d’eixa 
qualificació professional. 
 
En aquells casos en els que la persona que resulte designada com a funcionari/a públic/a en aplicació d’esta 
borsa, tinga experiència en l’exercici de l’advocacia davant els Tribunals de Justícia, se li podrà encomanar, 
ja siga de forma exclusiva i/o accessòria a altres funcions, l’assumpció de la defensa jurídica de  la 
Mancomunitat de la Ribera Alta davant els Tribunals de Justícia. 
 
TERCERA. Normativa aplicable. 
La realització d’aquestes proves selectives es regirà, en tot allò que no preveuen aquestes bases, pel Text 
Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP)(RD Legislatiu 5/2015), Llei de Mesures per a la 
Reforma de la Funció Pública, Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim Local, Llei 8/2010, de la GV, de 
Règim Local de la CV, Llei 10/2010, de la GV, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana i resta de 
disposicions legals i reglamentàries que, directa o supletòriament, resulten d’aplicació. 
 
QUARTA. Requisits dels aspirants. 
Per a prendre part en les proves selectives les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents: 
a)  Haver complit 16 anys d’edat i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.  
b)  Posseir la nacionalitat espanyola, sense perjuí d’allò disposat en l’article 57 de l’EBEP. 
c)     Estar en possessió de la titulació de Llicenciat en Dret o Grau Universitari en Dret.  
d)  Posseir capacitat funcional suficient per a l’exercici de les funcions encomanades. 
e)  No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions 
públiques, ni estar inhabilitat per al desenvolupament de les funcions públiques. 
f)  Carnet de conduir turismes “B” 
g)  Coneixements de valencià de nivell B1 (elemental) de la Junta Qualificadora de Coneixements de 
valencià, o  certificat equivalent segons l’Ordre 7/2017 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i 
esport. 
h)  Haver satisfet l’import de la taxa per la participació en el procés de selecció. 
 



Les persones aspirants hauran de posseir tots els requisits en la data de finalització del termini de 
presentació d'instàncies i mantenir-los fins a la incorporació efectiva al lloc de treball. 
 
CINQUENA. Publicitat de la convocatòria i sol·licituds. 
Publicitat: Les bases s’anunciaran en el Tauler d’edictes i en la pàgina web de la Mancomunitat 
www.manra.org 
 
5.1. Sol·licituds:  
Els aspirants hauran de presentar sol·licitud en què declararan complir tots els requisits fixats en aquestes 
bases, adreçat a la Presidència. Es facilitarà model de sol·licitud. Hauran de presentar-la en el Registre 
General, al C/ Taronger, 116, d’Alzira, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores, o podran presentar-
se de la forma que determina l’article 16.4 de Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les AP. 
Cas de presentar-se la sol·licitud en dependències alienes a les d’aquesta Mancomunitat, s’haurà d’enviar 
obligatòriament al número de fax 962414172, a l’atenció del Departament de Personal, còpia de la 
instància en que conste el segell i data d’entrada del registre de l’organisme on s’haja presentat, abans que 
finalitze el termini de presentació de les instàncies. 
 
A la instància s’adjuntarà la documentació següent: 
a) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat. 
b) Justificant d’ingrés de la taxa per la participació en el procés. 
c) En el seu cas, còpia compulsada del Certificat de Coneixements del Valencià nivell B1 (elemental), expedit 
per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o  certificat equivalent segons l’Ordre 7/2017 de la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i esport, o certificat acreditatiu d’haver superat en la 
Mancomunitat de la Ribera Alta idèntica prova en un termini no superior a quatre anys. Cas de no aportar-
se cap d’estos certificats, el/l’aspirant haurà de sotmetre’s a una prova obligatòria i eliminatòria de 
coneixements del valencià de nivell equivalent. 
 
L’aspirant assoleix el compromís d’aportar, quan siga requerit a l‘efecte pel Tribunal, en el cas d’aprovar la 
fase d’oposició, la documentació acreditativa dels mèrits que pretén al·legar per a la fase de concurs. Així 
mateix el d’acreditar que reuneix els requisits exigits, quansiga requerit a l’efecte per la Mancomunitat,  
amb anterioritat a l’aprovació del seu nomenament/contractació en aplicació de la borsa. 
 
5.2. Import de la taxa per la participació en el procés de selecció:35 €. 
El pagament de la taxa s’haurà de materialitzar mitjançant ingrés en el compte bancari: CAJA MURCIA, amb 
núm. De compte:  ES96 0487 0355 1290 0700 3295, amb indicació del concepte: “BorsaJurídic 2018”.  
L’ordenança preveu reduccions per a persones inscrites en l’atur i per a dones amb situació de víctima de 
violència domèstica i/o en risc d’exclusió social (es pot consultar l’ordenança en el BOP de València, núm. 
181,  de data 19 de setembre de 2016). La manca de pagament de la taxa en el termini assenyalat 
determinarà la inadmissió de l’aspirant. 
 
5.3.Termini de presentació d’instàncies: Quinze dies hàbils comptadors a partir del següent al de la 
publicació en el tauler d’Edictes i en la pàgina web de la Mancomunitat. L’anunci especificarà la data de 
finalització del termini. 
 
5.4.Relació d’admesos: Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, es publicarà la relació provisional 
d'aspirants admesos i exclosos, amb indicació en este últim cas de la causa que l'origina, i concedint un 
termini de tres dies hàbils perquè es puguen presentar reclamacions o esmenar els defectes que hagen 
motivat l'exclusió. Conclòs el termini anterior, es publicarà la relació definitiva en el mateixlloc que la 
provisional, amb la convocatòria i composició del Tribunal i elsseusassessors, perquè, en el lloc, data i hora 
que s'indicarà, es presenten elsadmesos per a les provesselectives. 
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En el cas que no hagueren exclosos la relació d'admesos tindrà caràcter definitiu i junt amb ella es publicarà 
la convocatòria i composició del Tribunal. 
 
SISENA. Tribunal qualificador. 
L’òrgan de selecció és un òrgan col·legiat de caràcter tècnic, professional i independent encarregat de 
qualificar les persones aspirants d’aquesta convocatòria. La pertinença és a títol individual, sense que 
s'admeta cap actuació per representació o a compte d'òrgans o instàncies alienes a la convocatòria.  
 
Composició del Tribunal: 
- Presidència: El/La secretari/a de la Mancomunitat o funcionari en qui delegue. 
- Vocals:  -- Un/a funcionari/a públic/a de la Mancomunitat o d’altra administració pública. 
  -- Tres funcionaris/es que posseïsquen titulació igual o superior a la requerida per al lloc de 
treball convocat i que pertanyen al mateix grup professional o superior. 
- Secretaria: Un/a funcionari/a públic/a, que actuarà amb veu però sense vot. Podrà assolir la condició 
secretari/a un dels vocals. 
 
Es procurarà una presència equilibrada de gènere en el tribunal. Es podran designar assessors, que tindran 
veu però no vot, per a aquelles proves que per les seues característiques ho requerisquen. Una vegada 
començades les proves es procurarà evitar que n’hi hagen variacions en els integrants del Tribunal, 
especialment una vegada realitzada alguna prova no avaluable amb fórmules matemàtiques. En cas 
d’absència temporal del president/a i/o del secretari/a, assoliran la Presidència i/o la Secretaria del 
Tribunal, el vocal present de major edat i el de menor edat, respectivament. 
 
SETENA. Procés selectiu. 
El procediment de selecció consistirà en la superació d’una fase prèvia, d’acreditació de coneixements de 
valencià; una fase d’oposició, consistent en un exercici, amb un apartat teòric i un apartat pràctic; una fase 
d’entrevista, i una fase de concurs.  
 
7.0. FASE PRÈVIA. Coneixements de valencià. Obligatori. 
Els aspirants que no aporten la documentació referida en la lletra d) del punt 5.1., hauran de realitzar, 
prèviament, una prova prèvia sobre coneixement del valencià, de naturalesa equivalent a l'exigit per la 
Junta Qualificadora de Coneixements del València per al Nivell B1 (Elemental). La prova es qualificarà amb 
Apte i No Apte. 
 
7.1. FASE D’OPOSICIÓ. Obligatòria i eliminatòria. 
Consistirà en una prova de coneixements, tipus a desenrotllar i pràctics. 
 
La prova consistirà en la resolució d’un o més supòsits o casos pràctics aportats pel Tribunal, relacionats 
amb les funcions pròpies de la borsa a constituir i amb el temari de matèries específiques de la 
convocatòria, en un temps màxim a determinar pel Tribunal. La prova pot incloure la resolució de qüestions 
curtes i concretes a contestar en un espai breu/limitat.  
 
Consistirà en resoldre en un temps a determinar pel Tribunal, un o més supòsits pràctics de caràcter 

eminentment jurídic, aplicant les dades i usant l’equip informàtic (amb un editor de texts i una fulla de 



càlcul instal·lats) facilitat pel Tribunal. Es valorarà, a més del contingut, la idoneïtat per a desenvolupar les 

funcions pròpies dels tècnics jurídics. Els aspirants hauran de comparèixer proveïts en material legal i codis 

normatius, en suport paper o mitjançant un pen drive. Mai no amb accés a internet. 

Es valorarà la capacitat de raciocini, la sistemàtica de plantejament, l’anàlisi, plantejament i resolució de les 
qüestions i els supòsits pràctics plantejats, així com la formulació de conclusions. 
 
El Tribunal podrà establir la lectura pública de l’exercici, i realitzar les preguntes i aclariments que s’estime 
convenient a fi d’obtenir de l’aspirant la informació necessària per a la valoració dels seus coneixements 
relacionats amb les tasques a exercir. 
 
La prova es qualificarà des de 0 a 30 punts, amb un mínim de 15 punts per a superar-la. 
 
7.2. Fase d’Entrevista. Obligatòria i no eliminatòria. Màxim 8 punts. 
Els aspirants que superen la fase d’oposició seran citats per a una entrevista personal amb el Tribunal. 
Consistirà en una entrevista curricular en la que es valoraran tant les competències tècniques, com les 
genèriques i transversals al lloc de treball.   
 
Es podrà determinar que l’entrevista amb cadascun dels aspirants podrà realitzar-se de forma 
immediata/consecutiva a la lectura per cada aspirant de la segona prova de l’exercici de la fase d’oposició. 
 
7.3. Fase de Concurs. NO obligatòria i NO eliminatòria. Màxim de 9 punts. 
La fase de concurs només serà aplicable a les persones aspirants que hagen superat amb èxit la fase 
d'oposició, els quals seran requerits pel Tribunal per a que en el termini màxim de tres dies hàbils, aporten 
la documentació acreditativa dels mèrits que pretenen al·legar per a la fase de concurs. Els documents 
hauran de ser originals o compulsats amb l’original. En cas contrari els documents aportats no seran 
considerats. No s’admetran altres mèrits aportats amb posterioritat a la finalització del termini concedit. 
 
1) Experiència professional. Màxim 6 punts. 
Es valorarà el temps treballat com a tècnic/assessor jurídic, de conformitat als següents criteris: 
- Pel temps de serveis prestats en una Administració Pública com a tècnic jurista, en lloc de treball semblant 
al que es convoca: 0,15 punts per mes de servei complet fins un màxim de 4 punts. 
- Pel temps de serveis prestats en empresa privada o professional autònom, exercint funcions com a jurista 
i trobant-se col·legiat en el Col·legi Oficial d’Advocats: 0,15 punts per mes de servei complet fins un màxim 
de 4punts. 
 
En cas de superposar-se ambdós períodes sols es computarà un d’ells. No es consideraran, ni s’acumularan, 
les fraccions de mes. 
 
La forma d’acreditar l’experiència és: 
 
- En l’Administració Pública, mitjançant certificació expedida per l’òrgan competent. 
- En l’empresa privada, mitjançant certificació d’empresa en la que conste data d’alta i baixa en la mateixa, 
categoria professional, tipus de contracte i funcions exercides, així com informe de vida laboral expedit per 
la Tresoreria General de la Seguretat Social.  S’aportarà també la constància de la col·legiació en el Col·legi 
Oficial d’Advocats.  
 
2) Mèrits acadèmics.  Màxim 1 punt. 
Es valorarà fins un màxim d’un punt, la possessió de titulacions acadèmiques, sempre que no siguen el 
requisit per a l'accés al lloc de treball i que tinguen relació directa amb les tasques a desenrotllar, a raó de 
0,50 punts per cada nivell de titulació igual o superior al requerit. 



 
 

 

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 

CIF P96 00005D. Inscrita en el Registre d’entitats locals del M.A.P. amb el número 0546025 

 
Seu : C/Taronger 116. 46600 Alzira. Telèfon 96 241 41 42  Fax 96 241 41 72 

Correu electrònic: info@manra.org  http:\\www.manra.org 

 
3) Cursos. Màxim 1 punt. 
Es valoraran fins un màxim de dos punts, de conformitat amb els següents criteris: 
a) Cursos de 100 o més hores: 0,30 punt. 
b) Cursos de   75 o mes hores: 0,20 punts. 
c) Cursos de   50 o mes hores: 0,15 punts. 
d) Cursos de   25 o mes hores: 0,10 punts. 
e) Cursos de   15 o mes hores: 0,05 punts. 
No es valoraran en este apartat crèdits universitaris, ni jornades, conferències o seminaris. Tampoc cursos 
de duració inferior a 15 hores. Es tindran en compte sols aquells cursos de formació i perfeccionament que 
tinguen relació directa amb el tipus de lloc o amb les funcions a exercir, que hagen sigut organitzats o 
reconeguts per l’IVAP, Diputació, Universitats u organismes oficials competents. S’admetran els cursos  
inclosos en els plans públics de formació dels empleats. 
 
4) Coneixements de valencià. Fins a 1 punt. 
Es valoraran fins un màxim d’1 punt, els coneixements de valencià superiors als exigits, acreditats amb 
certificació de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valenciào  certificat equivalent segons l’Ordre 
7/2017 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i esport, d’acord amb l’escala següent: 

• 0,3 punt pel grau B2. 

• 0,5 punts pel grau C1 (mitjà). 

• 1,0 punt pel grau C2 (superior). 
En cas d’estar en possessió de diversos nivells, únicament es valorarà el major. 
 
 
7.4. Normes per al procés de selecció 
1. Tot el procés, publicació de les bases, Tribunal, resultats de les proves, s’exposarà en el tauler d’Edictes i 
en la pàgina web de la Mancomunitat. A partir de la convocatòria, la inserció en eixos mitjans de 
notificacions del procés, tant relatives a actes de tràmit com a actes definitius, inclosos els de resolució de 
possibles recursos, suposarà la pràctica de la notificació plena, efectiva i definitiva d’eixe acte administratiu 
a les persones interessades en el procediment a les que s’adreça, ja siguen individuals o col·lectives. 
 
2. En el cas d’aportar o al·legar titulació o documentació diferent a la requerida/exigida en les bases, però 
que l’aspirant entén que és equivalent, s’haurà aportar certificat o documentació oficial acreditativa de 
l’equivalència. 
 
3, El tribunal queda autoritzat per a resoldre els dubtes que es presenten, interpretar les bases d'esta 
convocatòria i adoptar els acords necessaris per al bon orde del procés selectiu. 
 
4. Els aspirants seran convocats en crida única i quedaran decaiguts en el seu dret si no es personen en el 
lloc de celebració o si ho fan una vegada iniciades les proves, encara que estiga motivat per causes 
justificades. Tractant-se de proves de caràcter individual i successiu, el tribunal podrà apreciar les causes 
al·legades i admetre l’aspirant, sempre que les mateixes no hagen finalitzat i la dita admissió no menyscabe 
el principi d’igualtat amb la resta d’aspirants. 
 
5. La convocatòria per a algunes o totes les fases dels procés de selecció, de les diferents borses, podrà ser 
conjunta i per a una mateixa data. En eixe cas, es procurarà indicar en la convocatòria l'hora prevista per a 



cadascuna de les diferents fases/proves a realitzar i, si fora el cas i això fora possible, de forma 
individualitzada. El Tribunal procurarà deixar un període mínim de descans entre una fase/prova i altra. 
 
Es podrà plantejar la realització de vàries fases/proves de forma consecutiva, una darrere de l’altra, sense 
haver- se corregit prèviament les fases/proves anteriors. En eixe cas, els exercicis o proves realitzades per 
aquells aspirants que no hagen superat les fases/exercicis anteriors al mateix, de caràcter preceptiu i 
eliminatori, no seran corregits, ni avaluats pel Tribunal. 
 
En el cas de coincidir dues fases/proves a realitzar per cada aspirants davant el Tribunal de forma 
individualitzada, es podrà determinar que ambdues fases/proves es fasen conjuntament. 
 
6. El tribunal podrà requerir als aspirants en qualsevol moment perquè acrediten la seua personalitat, al fi 
de la qual hauran d’acudir proveïts del DNI o, en defecte d'este, d’un altre document oficial que acredite la 
seua identitat, així com de bolígraf. 
 
7. En les fases/proves consistents en desenrotllament d’un tema, pregunta o qüestió plantejada pel 
tribunal, es podrà determinar que l’exercici siga llegit per l’aspirant en sessió pública. En els cas de ser més 
d’un tema, pregunta o qüestió, l’avaluació podrà ser en conjunt o separadament. El Tribunal podrà 
formular les preguntes o esclariments que considere adients. La no presentació de l’aspirant a la lectura 
suposarà renúncia a continuar participant en el procés. 
 
8. Cas que algun aspirant amb discapacitat així ho sol·licite, s’hauran d’adoptar les mesures d’adaptació 
necessàries per a facilitar la seua participació en el procés en condicions d’igualtat. Els aspirants hauran 
d’incloure petició a l’efecte en la sol·licitud de participació en la convocatòria. 
 
9. Les reclamacions o incidències que es pogueren presentar durant el procés de selecció no interrompran 
la  tramitació del procediment. Una vegada publicat cadascun dels diferents anuncis del procés en estos 
mitjans, els interessats podran, durant els 2 dies hàbils següents, examinar la documentació/proves i/o 
formular les reclamacions que estimen adients, les quals seran resoltes en el termini de temps més curt 
possible. La comunicació de la resolució adoptada en relació a les reclamacions presentades es ficarà en 
coneixement de l’aspirant, tot continuant seguidament amb el següent tràmit del procés. L’aspirant haurà 
de previndre la possibilitat de que la resolució de la reclamació afecte a la seua obligació de personar-se, o 
no, a la següent sessió del procés. 
 
10. El Tribunal de conformitat al resultat de les diferents fases/proves del procés de selecció formularà 
proposta de resolució la qual elevarà a l’Ajuntament per a que resolga definitivament al respecte. En el cas 
que la pràctica de les fases/proves pendents del procés de selecció foren irrellevants per al resultat final del 
mateix, el Tribunal podrà acordar no practicar-les i passar, directament, a formular proposta de resolució. 
 
 
Huitena. Borsa de treball 
Simultàniament a la formulació de proposta de resolució pel Tribunal es requerirà als aspirants que haguen 
superat el procés selectiu perquè aporten la documentació acreditativa dels requisits exigits per a participar 
en el procés no aportada anteriorment, en el termini de tres dies hàbils. 
 
La constitució de la borsa que inclourà la relació ordenada dels integrants serà aprovada per la Presidència, 
la qual cosa es farà pública mitjançant inserció d’anunci en el tauler d'Edictes i en la pàgina web de la 
Mancomunitat.  
 
Una vegada constituïda quedarà subjecta a les normes generals vigents reguladores de les borses de la 
Mancomunitat.  Es podrà establir un període de prova de dos mesos, com a màxim, en els corresponents 
nomenaments de funcionaris interins a efectuar per la Mancomunitat en aplicació de la present borsa. 
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Novena. Recursos 
Contra la convocatòria i les seues bases cap interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat C-A 
de la província de València, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la seua publicació. 
Cap també, potestativament, recurs de reposició davant la pròpia Presidència de la Mancomunitat, en el 
termini d’un mes. 
 

-------------------------------------- // -------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEX 
TEMARIO (castellano) 

 
Tema 1. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: la motivación y forma. La eficacia de los actos 
administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La 
notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración.La demora y retroactividad de la 
eficacia. 
Tema 2. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los 
actos administrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho. 
Tema 3. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de 
conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La 
acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de 
errores materiales o de hecho. 
Tema 4. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de los distintos 
procedimientos. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y 
tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes. 
Tema 5. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de 
congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el 
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad. 
Tema 6. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales 
de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Las reclamaciones administrativas previas al 
ejercicio de acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, 
mediación y arbitraje. 
Tema 7. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El 
procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad 
sancionadora local. 
Tema 8. Los contratos del sector público. 
Tema 9. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños 
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad: procedimiento general y 
procedimiento abreviado. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones públicas. 
Tema 10. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en 
materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. La potestad reglamentaria de 
las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El Reglamento orgánico. Los Bandos. 
Tema 11. La organización municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno 
Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Los grupos políticos y los concejales no 
adscritos. La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales. 
Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de gran población. 
Tema 12. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias 
distintas de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las 
competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos. 
Tema 13. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los Concejales y Alcaldes. 
La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral. El Estatuto de los 
miembros electivos de las Corporaciones locales. 
Tema 14. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones, 
notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos. La utilización de medios telemáticos. 
Tema 15 El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases. Bienes de dominio 
público. Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los 
bienes comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano común. 
Tema 16. El personal al servicio de las Entidades Locales. 
Tema 17. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: 
contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación 
de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios. Los impuestos municipales. Las tasas y precios públicos 
locales. Las contribuciones especiales. 
Tema 18. Ley  9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
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Tema 19. Ley 12/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia 
de la Comunitat Valenciana. 
Tema 20.- Aspectos legales relativos a la integración social de los colectivos más desfavorecidos. 
Tema 21.- Vivienda (órdenes de desahucios; arrendamientos; embargos; etc.).  
Tema 22.-Derecho de familia (separaciones y divorcios, trámites y procedimiento; Incumplimiento Convenio 
regulador; etc.).  
Tema 23.- Incapacitaciones judiciales  
Tema 24.- Derechos y deberes de la patria potestad. 
Tema 25- Tramites de Registro Civil (emancipación; inscripciones de nacimientos y matrimonios; filiación; etc.).  
Tema 26- La realización de Recursos administrativos en materia relacionada con prestaciones sociales y otras ayudas 
(RGC; Dependencia; PNC; etc.).  
Tema 27- Ley 5/1997, de 25 de junio de la Generalitat Valenciana por la que se regula el sistema de servicios sociales 
en la Comunitat valenciana  
Tema 28- Ley 8/2017 de 7 de abril, de la Generalitat , integral de reconocimiento a la identidad y a la expresión de 
género a la Comunitat Valenciana 
Tema 29- DECRETO 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el 
grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas  
Tema 30- Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 
2/2009.  
Tema 31- Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad. 
Tema 32- Aspectos jurídicos sobre la adopción de menores en la Comunitat Valenciana  
Tema 33- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

 

 

En Alzira, 28 de febrer de 2018  

El president de la Mancomunitat 

 

-------------------------------------- // -------------------------------------- 

 

 

DILIGÈNCIA. Per a fer constar que este bases foren aprovades per decret de la Presidència de 28 de febrer 
de 2018. 
 
Alzira, 28 de febrer de 2018. 
El/La secretari/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MODEL D'INSTÀNCIA  
CONVOCATORIA: BORSA TREBALL TÈCNICS JURÍDICS 
 
 
D/Dª. ___________________________________________________________ amb DNI Núm. 
____________________, amb domicili a l'efecte de notificacions en C/_____________________________, 
número_______, població _______________ C.P. ___________, província de _____________________. 
Telèfon:  
Adreça correus electrònic: 
 
EXPOSA: Que desitja prendre part en la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de Tècnics 
Jurídics, segons convocatòria aprovada per la Mancomunitat de la Ribera Alta.  
Que, perfectament assabentat de les bases que regeixen la dita convocatòria, les accepta íntegrament. 
Que reuneix totes i cada una de les condicions que assenyalen la Base 4 que regeix 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. 
- Resguard de l’ingrés de la taxa per la participació en el procés. 
- Certificació de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, en el seu cas. 
 
DESPRES (d’acord amb les Bases): Títol universitari corresponent o aquell que d’acord amb els Plans 
d’estudi vigents, siguen equivalents o habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional 
relacionades amb les funcions assignades al cos, o en condicions d'obtindre-ho, en la data en què acabe el 
termini de presentació d'instàncies; carnet de conduir B. 
 

 
Alzira, a ___ de _________ de 2018 

 
 
 
 

Signat.: ___________________________ 
 
 
SR. PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA 
 
 
 
Nota: 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 la Mancomunitat de la Ribera Alta 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'esta Mancomunitat en C/ taronger 116 d'Alzira –46600- 


