
 
 Temaris i sistema d’examen de la pròxima convocatòria de 

TÈCNIC/A de RECURSOS HUMANS 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 de RECURSOS HUMANS.  

 

CARACTERÍSTIQUES DELS LLOCS A CONVOCAR 

Categoria  
 

TÈCNIC/A de RECURSOS HUMANS 

Grup professional  A 
 Núm. places convocades:Total 

Torn ordinari 
Torn reserva diversitat funcional 

3 
3 
0 

Funcions Selecció i gestió dels recursos humans. 
Elaborar i controlar els contractes laborals i els possibles tipus que 
s'han d'aplicar en cada cas del personal.  
Fer el càlcul de les nòmines del personal per a la comptabilització i 
el pagament.  
Calcular i elaborar l'IRPF del personal.  
Gestionar les altes, baixes, permisos, vacances, etc. del personal.  
Dur a terme un seguiment del sistema de control de presència, 
absentisme i l'elaboració d'informes. Seguiment dels procediments 
jurídic/laborals en col·laboració amb el departament jurídic de la 
Corporació.  
Elaborar i controlar el pressupost de personal, la periodicitat i les 
desviacions d'aquest.  
Controlar els costos de personal per àrea, departament o servei.  
Elaborar i gestionar la plantilla i realitzar les previsions sobre 
aquesta. Atendre les consultes del personal. 
 
 

Requisits de titulació Títol universitari oficial de grau o llicenciatura en Relacions Laborals 
i Recursos Humans, Economia, ADE, Dret, Empresarials, Ciències del 
Treball 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. 
 

 

 

 

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 penalitzaran. 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: consistirà en la resolució per escrit de dos supòsits pràctics proposats en 
el moment de l'examen per l'òrgan tècnic des elecció, relacionats amb les funcions del 
lloc de treball i les matèries recollides en els temes 17 a 42 del temari, podent requerir-
se coneixements de la resta d'aquest. 

En relació a cadascun dels supòsits l'òrgan tècnic de selecció formularà cinc preguntes 
que els aspirants hauran de contestar de manera raonada. Per a la seua qualificació es 
valorarà el coneixement específic de la matèria, així com els coneixements generals i la 
capacitat per a relacionar tots dos, el rigor analític, la claredat expositiva i la capacitat 
per a donar una solució al problema plantejat. 

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

2. 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. 

3. Organització de la Generalitat en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 
Competències de la C. Valenciana en matèria de radiodifusió i televisió. 

4. 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. 



5. 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.  

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. L'organització de la CVMC i la SAMC en la Llei 6/2016 i reglaments de desenvolupament. 
10. 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. 

11. 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. 

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

13. Els òrgans administratius: concepte, competència, abstenció i recusació. Òrgans 
col·legiats. Els interessats en el procediment. Normes generals d'actuació de les 
administracions públiques. Termes i terminis en la tramitació dels assumptes de les 
administracions públiques. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Llei de Contractes del Sector Públic: Objecte i àmbit d'aplicació. Delimitació dels tipus 
contractuals. Contractes administratius i contractes privats. Configuració general de la 
contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes. 

17. El Dret del Treball: fonts i criteris d'aplicació. El dret del Treball en la Constitució. Les 
normes internacionals del treball: activitat normativa de l’OIT. Normativa de la UE en 
matèria social i d'ocupació: principals disposicions socials de la UE i la seua eficàcia 
interna. 

18. L'Estatut dels Treballadors: àmbit d'aplicació i treballs exclosos. Relacions laborals de 
caràcter especial. Règim jurídic de les relacions laborals especials del personal d'alta 
direcció i dels artistes en espectacles públics. 

19. El contracte de treball. Consentiment, objecte i causa. Forma. Nul·litat i simulació. 
Duració del contracte. Prescripció i caducitat de les accions derivades del contracte de 



treball. Període de prova. Drets i deures del treballador. Facultat de direcció de 
l'empresari i poder disciplinari.  

20. Contractació laboral de caràcter temporal: contracte per a obra o servei determinat, 
contracte eventual per circumstàncies de la producció, contracte d'interinitat. Contracte 
a temps parcial. Contracte fix discontinu. Contractes de relleu i de jubilació parcial. 
Contractes formatius. 

21. Jornada i horari de treball. Treball nocturn, treball a torns i ritme de treball. Hores 
extraordinàries. Descans setmanal i festes laborals. Permisos. Vacances. 

22. Salaris i garanties salarials. Estructura salarial del personal de la CVMC i la SAMC.  
23. Classificació professional. Mobilitat funcional del treballador. El lloc en la prestació del 

treball. Mobilitat geogràfica. Modificació de les condicions de treball. Subcontractació. 
Cessió de treballadors. Successió d'empresa.  

24. Suspensió del contracte de treball: causes efectes i règim jurídic. Les excedències.  
25. Extinció del contracte de treball: causes. Extinció per causes objectives. Acomiadament 

col·lectiu. Acomiadament disciplinari. Règim disciplinari aplicable en la CVMC i la SAMC. 
26. 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. 
27. Representació col·lectiva dels treballadors en l'empresa: Delegats de personal i comités 

d'empresa. Competències, funcions i garanties dels representants. La representació 
sindical en l'empresa: seccions sindicals, delegats sindicals i les seues competències, 
funcions i garanties. 

28. Els conflictes col·lectius de treball: concepte i procediments de solució. La vaga: 
Concepte i classes, procediment per a l'exercici del dret de vaga, efectes de l'exercici del 
dret de vaga, límits del dret de vaga i garantia de prestació de serveis públics essencials 
per a la comunitat.  

29. El Sistema de Seguretat Social a Espanya. Inclusions i exclusions. Estructura del sistema: 
règim general i règims especials. Els sistemes especials. 

30. El Règim General de la Seguretat Social: Afiliació, altes, baixes i variació de dades. 
Situacions assimilades a l'alta. 

31. La cotització a la Seguretat Social: Quota. Subjectes obligats i subjectes responsables. 
Bases de cotització. Cotitzacions durant les situacions d'incapacitat temporal, 
maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs, risc durant lactància, permanència en alta 
sense percebo de retribució, desocupació, pluriocupació, contracte a temps parcial, 
jornada reduïda per guarda legal i vaga parcial. Cotització per hores extraordinàries. 
Tipus de cotització. 

32. Liquidació i ingrés de les quotes i altres recursos de la Seguretat Social. Mitjans i 
justificants de pagament. Ajornament del pagament. Devolució d'ingressos indeguts. 
Recaptació en període voluntari. Recaptació en via executiva. 

33. L'acció protectora del sistema de la seguretat Social: Esquema general i característiques 
de les prestacions. Règim d'incompatibilitats. Prescripció i caducitat. Reintegrament de 
prestacions indegudes. Responsabilitat amb vista a les prestacions. 

34. Conceptes d'accident de treball i de malaltia professional. Responsabilitat en matèria 
d'accidents de treball. Notificació dels accidents de treball. 

35. Acció protectora en el Règim General de la Seguretat Social per incapacitat temporal, 
incapacitat permanent, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant 
lactància.  



36. Gestió de nòmines: Percepcions salarials i no salarials. Càlcul de percepcions per a 
nòmina i quitança. Deduccions, retencions i ingressos a compte. Determinació de bases 
d'IRPF i d'ingressos a compte. Models 111, 145 i 190 per a gestió d'IRPF. 

37. Sistema XARXA per a comunicacions i tràmits amb la Seguretat Social. Sistema Contrat@ 
per a comunicacions de contractes. Sistema Delt@ per a comunicació d'accidents de 
treball. 

38. Relació de llocs de treball: concepte, funció, elaboració i tràmits per a la seua aprovació 
en l'àmbit del sector públic instrumental de la Generalitat. Anàlisi de llocs de treball i la 
seua funció en la planificació i gestió de recursos humans. Organigrames.  

39.  Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos laborals: estructura, contingut general, objecte, 
àmbit d'aplicació i definicions. Organització de la prevenció en l'empresa. Modalitats: 
servei de prevenció propi o alié.  

40. Obligacions de l'empresari en matèria de seguretat i salut en el treball. Pla de prevenció. 
Avaluació de riscos. Planificació preventiva. Deures de formació i informació. Vigilància 
de la salut. Protecció de la maternitat i els menors.  

41. Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. Drets de consulta i 
participació. Delegats de prevenció. Comités de seguretat i salut.  

42. Responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals: Responsabilitats penals. 
Responsabilitat civil derivada d'accidents de treball i malalties professionals. 
 

 

 

 

 


