
Temaris i sistema d’examen de la pròxima convocatòria de 

TÈCNIC/A JURÍDIC /A DE LA CVMC (OPO 2019) 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

Selecció de personal laboral fix, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a cobrir 3 llocs 
de TÈCNIC/A JURÍDIC/A 

CARACTERÍSTIQUES DELS LLOCS A CONVOCAR 

Categoria TÈCNIC/A JURÍDIC/A 
 Grup professional A 
 Núm. places convocades:Total 

Torn ordinari 
Torn reserva diversitat funcional 

3 
3 
0 

Funcions Dur a terme les funcions i activitats assignades al departament.  
Gestionar i fer el seguiment d'expedients jurídics.  
Redactar informes jurídics.  
Buscar i controlar el material jurídic de suport a les activitats 
assignades al departament. 

Requisits de titulació Títol universitari oficial de llicenciatura en Dret o equivalent, o bé 
títol universitari oficial de grau en Dret o equivalent que, d'acord 
amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de 
caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades  

Altres requisits • Certificat de nivell C1 de coneixements de valencià.
• C1 d'anglés

CARACTERÍSTIQUES DELS EXERCICIS DE LA FASE D'OPOSICIÓ 

Primer exercici: contestar per escrit un qüestionari de 100  preguntes tipus test de 
caràcter teòric i pràctic sobre les matèries recollides en el temari. El contingut de les 
preguntes guardarà relació proporcional amb la distribució de les matèries del temari. 
Les preguntes es formularan amb quatre respostes alternatives de les que només una 
d'elles serà la correcta. El temps de realització màxim de la prova serà el determinat per 
l'Òrgan Tècnic de Selecció. Per a superar l'exercici serà necessari l'obtenció de 12 punts 
dels 24 màxims possibles. Les contestacions errònies es valoraran negativament amb 
una penalització equivalent a un terç del valor de cada contestació correcta, mentre que 
les contestacions en blanc no puntuaran ni penalitzarán. Per a obtindre la puntuació de 
l'exercici es restarà del nombre d'encerts el nombre d'errors dividit per 3, convertint-se 
el resultat en puntuació mitjançant càlcul proporcional en el qual el 100% d'encerts 
suposen 24 punts.  

Hauran de contestar-se també 10 preguntes de reserva sobre el mateix temari, que 
només es valoraran en cas de anulació de preguntes. Les preguntes de reserva estaran 
ordenades d'1 a 10 i s'empraran, només en el número necessari i per ése ordre, per a 



substituir a les preguntes anul·lades, amb independència de les matèries sobre les quals 
tracten. 

Segon exercici: es dividirà en dues parts, consistint cadascuna d'elles en la resolució per 
escrit d'un supòsit pràctic relacionat amb les matèries recollides en el temari en relació 
amb les funcions del lloc de treball. Tots dos supòsits seran proposats en el moment de 
l'examen per l'òrgan tècnic des elecció, i tindran les següents característiques:  

PRIMERA PART: E lòrgan tècnic seleccionador exposarà un cas respecte del qual 
es formularan cinc preguntes que els aspirants hauran de contestar de manera 
raonada. Per a la seua qualificació es valorarà el coneixement específic de la 
matèria, els coneixements generals i la capacitat per a relacionar tots dos, el 
rigor analític i la capacitat per a donar una solució jurídica al problema plantejat. 

SEGONA PART: Elaboració d'un informe o dictamen jurídic sobre un tema 
formulat per l'òrgan tècnic de selecció. Per a la seua qualificació es valorarà, a 
més dels elements que es valoren en la primera part, la redacció, la claredat 
expositiva i la correcta utilització del llenguatge jurídic. 

El temps de realització màxim de la prova serà d'entre 3 i 4 hores, d'acord amb el que 
determine l'òrgan tècnic de selecció.  

Aquest exercici es valorarà amb 36 punts, corresponent 18 a cadascuna de les   dues 
parts. Per a la seua superació serà necessària l'obtenció de 18 punts i que cap de les 
dues parts haja sigut qualificada amb un 0. 

 

TEMARI 

1. El dret de la Unió Europea (UE). Dret primari i dret derivat, especialment reglaments i 
directives. Relacions entre el dret de la UE i l'ordenament dels estats membres, en 
particular, els principis d'efecte directe i primacia del dret de la UE i la seua aplicació en 
les comunitats autònomes. 

2. Constitució Espanyola: Els drets fonamentals i llibertats públiques en la Constitució i la 
seua garantia i suspensió.  

3. Constitució Espanyola:  Principi de reserva de llei. Procediment legislatiu. Lleis 
orgàniques i lleis ordinàries. Decrets llei i decrets legislatius. Tractats internacionals. 
L'Administració pública. Organització territorial de l'Estat. 

4. Constitució Espanyola: El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. 
5. Organització de la Generalitat en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

Competències de la C. Valenciana en matèria de radiodifusió i televisió. 
6. La Llei de Consell: Composició, atribucions i funcionament. Consellers i conselleries. 

Iniciativa legislativa i potestat reglamentària del Consell. Relacions Consell i Corts. 
L'Administració Pública de la Generalitat. 

7. Llei GV 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions: Règim de la Hisenda Pública de la Generalitat. Els pressupostos de la 
Generalitat, principis de gestió pressupostària, contingut, elaboració i estructura. 
L'elaboració i gestió del pressupost en l'àmbit del Sector Públic Instrumental de la 
Generalitat.  



8. Organització i estructura del Sector Públic Instrumental de la Generalitat. Relacions 
entre la Generalitat i el seu Sector públic instrumental: règim de control, contractació, 
endeutament i recursos humans. 

9. Sector públic audiovisual: Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació 
Audiovisual i Reial decret legislatiu 1624/2011, de 14 de novembre. Llei GV 1/2006 del 
Sector Audiovisual. La federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmiques 
(FORTA): objectius, organització i funcionament. 

10. Llei 6/2016: Principis generals. Principis sobre programació continguts i emissions. 
Règim econòmic i del personal de la CVMC i la SAMC. Control i seguiment de l'activitat 
de la CVMC i la SAMC. El Mandat Marco. El Contracte Programa. 

11. L'organització de la CVMC i la SAMC en la Llei 6/2016 i reglaments de desenvolupament. 
12. Normativa interna de CVMC i SAMC: Codi de conducta sobre activitat comercial i 

publicitària. Carta de valors per als continguts infantils i juvenils. El Llibre d’Estil: 
Estructura i contingut general, principis generals, principis sobre deontologia 
professional. 

13. Normes de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i de la Llei GV 10/2010, de Règim Jurídic i 
Gestió de la Funció Pública Valenciana aplicables al personal de la CVMC i la SAMC. La 
Llei 53/1984, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques. 

14. Normativa estatal i de la Generalitat Valenciana en matèria d'igualtat de dones i homes. 
Pla d'Igualtat de la CVMC i la SAMC. 

15. La Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 
Àmbit d'aplicació. Interessats en el procediment. Normes generals d'actuació de les 
administracions públiques. Termes i terminis, 

16. L'acte administratiu: requisits, eficàcia, nul·litat i anul·labilitat.  
17. El procediment administratiu comú. Revisió d'actes en via administrativa. 
18. La Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic: Àmbit d'aplicació i principis generals. 

Els òrgans administratius. La competència. Òrgans col·legiats. Abstenció i recusació. 
19. Els convenis en la llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic i en la normativa de la 

Generalitat Valenciana. El Registre de Convenis de la Generalitat. 
20. Responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques. El procediment per a la 

reclamació de responsabilitat patrimonial.  
21. Normativa estatal bàsica i de la Generalitat Valenciana en matèria d'administració 

electrònica. Normativa estatal bàsica i de la Generalitat Valenciana en matèria de 
transparència. 

22. Normativa sobre protecció de dades personals: Principis. Drets de les persones. 
Responsable, encarregat i delegat de protecció de dades. Codis de conducta i 
certificació. Funcions i potestats de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de les 
autoritats autonòmiques de protecció de dades. Garantia de drets digitals. 

23. Contractes del Sector Públic (I): Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del 
sector públic. Delimitació dels tipus contractuals. Contractes administratius i contractes 
privats. Configuració general de la contractació del sector públic. Règim d'invalidesa. 
Recurs especial en matèria de contractació. 

24. Contractes del Sector Públic (II): Parts del contracte. Objecte, pressupost, base de 
licitació, valor estimat, preu del contracte i la seua revisió. Garanties exigibles.  

25. Contractes del Sector Públic (III): Normes de la Llei de Contractes del Sector Públic sobre 
preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes i la seua aplicació 
específica per als poders adjudicadors que no són administracions públiques.  



26. Contractes del Sector Públic (IV): Contracte d'obres. Contracte de subministrament. 
Contracte de serveis. Òrgans competents en matèria de contractació, Registres oficials. 
Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. 

27. Els béns de domini públic de la Generalitat: règim jurídic, protecció i defensa dels béns. 
L'afectació, adscripció i mutació demanial. Els béns patrimonials: adquisició, utilització i 
alienació.  

28. Els contractes patrimonials del sector públic. Règim jurídic dels contractes de producció 
audiovisual, en particular, els contractes per encàrrec de producció, de drets d'antena i 
de llicència d'emissió. 

29. Fuentes del Dret, aplicació, eficàcia. Persona física i jurídica. Representació. El temps en 
la relació jurídica: prescripció i caducitat en el Codi Civil. 

30. L'obligació: Concepte i elements. Les fonts de les obligacions. Classes d'obligacions. 
Compliment de les obligacions. Incompliment de les obligacions i els seus efectes. 

31. El contracte: Elements essencials. Perfecció i consumació del contracte. Interpretació 
dels contractes. Ineficàcia dels contractes. Irrevocabilitat. Rescissió. 

32. La llibertat d'expressió i el dret a la pròpia imatge com a drets fonamentals i la seua 
protecció jurídica. El dret de rectificació. 

33. El dret de propietat intel·lectual (I): Normativa internacional i comunitària de protecció 
de propietat intel·lectual i drets d'autor. Drets d'autor i drets afins. Drets morals i drets 
patrimonials. Duració i límits. El Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. El Registre 
de Propietat Intel·lectual. 

34. El dret de propietat intel·lectual (II): Protecció dels drets. Obra audiovisual i 
enregistrament audiovisual. Finestres d'explotació i drets de format. Els autors i artistes 
de l'obra audiovisual. Producció de l'obra audiovisual: encàrrec de la producció. 
Producció pròpia. El règim de coproducció. Les entitats de gestió col·lectives de drets de 
propietat intel·lectual 

35. Aplicació de la Llei del Cinema i de la Llei General de Publicitat en els mitjans 
audiovisuals. 

36. Concepte legal de societat mercantil. Classificació de les societats mercantils. La 
representació de les societats mercantils. La Societat de Responsabilitat Limitada: règim 
de les aportacions i participacions socials, òrgans de la societat. Societat Limitada 
Unipersonal. 

37. La Societat Anònima: Caràcters generals. Òrgans de la societat.  Transformació, fusió i 
escissió. Dissolució i liquidació. 

38. L'Estatut dels Treballadors (I). Contingut del contracte de treball: Concepte i naturalesa. 
Subjectes. Forma. Contingut i règim jurídic. Modalitats del contracte de treball. La 
relació laboral especial dels artistes en espectacles públics. 

39. L'Estatut dels Treballadors (II). Duració del contracte de treball. Modificació, suspensió i 
extinció. Causes d'extinció del contracte de treball. L'acomiadament disciplinari. 
Acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de 
producció. Extinció per causa de força major.  

40. La negociació col·lectiva en el marc constitucional i en l'Estatut dels Treballadors. 
Instruments de negociació col·lectiva vigents en la CVMC i la SAMC. 

41. Coneixements bàsics essencials sobre la jurisdicció contenciosa administrativa i la 
jurisdicció social: Naturalesa. Qüestions a les quals s'estenen. Òrgans i competències. 
Les parts i l'objecte del recurs. Mesures cautelars. Procediments davant totes dues 
jurisdiccions. Recursos i execució de sentències. Procediments especials. 



42. Delictes contra l'Administració pública: Prevaricació. Infidelitat en la custòdia de 
documents i violació de secrets. Suborn. Trafique d'influències. Malversació. Fraus i 
exaccions il·legals. Negociacions i activitats prohibides als funcionaris i abús en l'exercici 
de la seua funció.  

 

 

 

 


