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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR DIVERSES PLACES AMB CARÀCTER 
LABORAL FIX, PEL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA, ADSCRITES A L’ORGANISME AUTÒNOM 
MUNICIPAL PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA: TÈCNIC/A MITJÀ/ANA 
DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA; TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE PUBLICITAT, MÀRQUETING I PROMOCIÓ; 
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE COMUNICACIÓ; COORDINADOR/A DE TAQUILLES; ENCARREGAT/ADA DE 
MANTENIMENT; ENCARREGAT/ADA D’ESCENARI; OFICIAL D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA. 

 
 

La present convocatòria, les bases íntegres de la qual es publicaran almenys en la pàgina web i el 
tauler d’edictes de l’OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València 
(www.palauvalencia.com) i un extracte en un anunci en el BOP de València, sense perjuí d’altres 
mitjans que es consideren apropiats per a una difusió més gran, tindrà en compte el principi d’igualtat 
de tracte entre homes i dones per a l’accés a l’ocupació pública, sense que puga prevaldre cap 
discriminació per raó de sexe, d’acord amb els articles 14 i 23 de la Constitució Espanyola; els articles 
10.3 i 11 de la Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana; 
l’article 61.1 del 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, i l’article 51.i de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, 
d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana. 

 
Mitjançant la Resolució 601/18, de 29 d’octubre, de la presidenta de l’OAM/PMCOV, publicada en 

el BOP número 222, de 19 de novembre de 2018, s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a 2018, que 
comprén diverses places de promoció interna: 

- Tècnic/a mitjà/ana de gestió administrativa 
- Tècnic/a mitjà/ana de publicitat, màrqueting i promoció 
- Tècnic/a mitjà/ana de comunicació 
- Coordinador/a de taquilles 
- Encarregat/ada de manteniment 
- Encarregat/ada d’escenari 
- Oficial d’atenció a la ciutadania 
 
El procés de selecció de personal per a la contractació laboral fixa de les places esmentades serà el 

de concurs oposició i es regirà per estes bases i, en allò que no hi estiga previst, caldrà ajustar-se al 
que establix el 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 (TREBEP); el Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual 
s’establixen les regles bàsiques i els programes mínims a què s’ha d’ajustar el procediment de selecció 
dels funcionaris d’Administració local, en què els preceptes que no resulten de caràcter bàsic tindran 
caràcter supletori respecte de la legislació específica de la Comunitat Valenciana; la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Reial decret 
legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors 
(TRET), així com per la normativa autonòmica valenciana específica, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de 
la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana (LOGFPV); el Decret 3/2017, de 13 
de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat 
del personal de la funció pública valenciana; i la resta de disposicions generals relacionades amb la 
matèria. 

 
Este organisme acorda convocar el procés selectiu per a convocar les esmentades places de 

personal laboral fix, d’acord amb les següents: 
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BASES DE CONVOCATÒRIA 

 
 
PRIMERA. OBJECTE 
 

La present convocatòria té com a objecte la selecció de personal per a cobrir una plaça de tècnic/a 
mitjà/ana de gestió administrativa; una plaça de tècnic/a mitjà/ana de publicitat, màrqueting i 
promoció; una plaça de tècnic/a mitjà/ana de comunicació; una plaça de coordinador/a de taquilles; 
una plaça d’encarregat/ada de manteniment; una plaça d’encarregat/ada d’escenari, i díhuit places 
d’oficial d’atenció a la ciutadania, amb caràcter de laboral fix pel sistema de concurs oposició. 

 
 
SEGONA. NORMES GENERALS 
 
El procés selectiu es farà per mitjà del sistema de concurs oposició. 
 
L’òrgan tècnic de selecció no podrà declarar que ha superat el procés selectiu un nombre de 

persones aspirants superior al de places convocades. 
 

 
TERCERA. CLASSIFICACIÓ DE LES PLACES  
 
- Tècnic/a mitjà/ana de gestió administrativa: grup de titulació A, subgrup A2, CD 24, CE 20. 
- Tècnic/a mitjà/ana de publicitat, màrqueting i promoció: grup de titulació A, subgrup A2, CD 

24, CE 20. 
- Tècnic/a mitjà/ana de comunicació: grup de titulació A, subgrup A2, CD 26, CE 585. 
- Coordinador/a de taquilles: grup de titulació C, subgrup C1, CD 22, CE 418. 
- Encarregat/ada de manteniment: grup de titulació C, subgrup C2, CD 17, CE 261. 
- Encarregat/ada d’escenari: grup de titulació C, subgrup C2, CD 17, CE 261. 
- Oficial d’atenció a la ciutadania: grup de titulació C, subgrup C2, CD 15, CE 362. 

 
D’acord amb el que preveu l’article 77 del TREBEP, Classificació del personal laboral, que establix 

que «el personal laboral es classifica de conformitat amb la legislació laboral». En relació amb l’article 
22 del TRET, Sistema de classificació professional, que establix en l’apartat 1 que «mitjançant la 
negociació col·lectiva o, si no, acord entre l’empresa i els representants dels treballadors, s’ha 
d’establir el sistema de classificació professional dels treballadors, per mitjà de grups professionals». 

 
 
QUARTA. REQUISITS DELS CANDIDATS 
 
Per a l’admissió en el procés selectiu els aspirants han de posseir els següents requisits de 

participació en el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantindre’ls fins al 
moment de formalitzar el contracte de treball. 

 
a) Promoció interna vertical: ser personal laboral fix de l’OAM Palau de la Música, Congressos i 
Orquestra de València i pertànyer a un cos o escala del grup o subgrup immediatament inferior al de 
les places convocades. 



 

3 
 

b) Promoció interna horitzontal: ser personal laboral fix de l’OAM Palau de la Música, Congressos i 
Orquestra de València i pertànyer al mateix cos o escala del grup o subgrup de les places convocades. 
c) Haver romàs almenys dos anys com a personal laboral fix en el lloc de treball des del qual s’hi 
concorre. 
d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a exercir les funcions del lloc de treball afectat. 
e) No trobar-se en situació de suspensió no inhabilitació en ferm per a l’exercici de funcions públiques. 
Si se’n produïx la suspensió o inhabilitació després de la resolució de procés selectiu per promoció 
interna per un procediment iniciat amb anterioritat a la data de la convocatòria d’este procés, 
s’entendran anul·lades totes les actuacions respecte de l’aspirant. 
f) Per a la promoció interna vertical, estar en possessió del títol: 
 

- Tècnic/a mitjà/ana de gestió administrativa: llicenciatura, grau, diplomatura universitària o 
equivalent, o en condicions d’obtindre’l abans que acabe el termini de presentació d’instàncies.  

- Tècnic/a mitjà/ana de publicitat, màrqueting i promoció: llicenciatura, grau en Comunicació, 
Periodisme o equivalent, o en condicions d’obtindre’l abans que acabe el termini de 
presentació d’instàncies. 

- Tècnic/a mitjà/ana de comunicació: llicenciatura, grau en Comunicació, Periodisme o 
equivalent, o en condicions d’obtindre’l abans que acabe el termini de presentació d’instàncies. 

- Coordinador/a de taquilles: títol de Batxillerat, Formació Professional de segon grau o 
equivalent, o en condicions d’obtindre’l abans que acabe el termini de presentació d’instàncies. 

- Oficial d’atenció a la ciutadania: títol de Graduat Escolar, ESO, Formació Professional de primer 
grau o equivalent, o en condicions d’obtindre’l abans que acabe el termini de presentació 
d’instàncies. 

 
Per a la promoció interna horitzontal, estar en possessió del títol: 

- Encarregat/ada de manteniment: títol de Graduat Escolar, ESO, Formació Professional de 
primer grau o equivalent, o en condicions d’obtindre’l abans que acabe el termini de 
presentació d’instàncies. 

- Encarregat/ada d’escenari: títol de Graduat Escolar, ESO, Formació Professional de primer grau 
o equivalent, o en condicions d’obtindre’l abans que acabe el termini de presentació 
d’instàncies. 
 

g) En relació amb el nombre de temes mínim de la convocatòria, s’eximix els aspirants d’aquells temes 
que van formar part de les proves d’accés a les seues respectives places, d’acord amb el que establix 
l’article 119.4 de la LOGFPV. 

 
Tot això de conformitat amb els articles 56, Requisits generals, i 57, Accés a l’ocupació pública de 

nacionals d’altres estats, del TREBEP, i els articles 53, Requisits d’accés, i 54, Accés a l’ocupació pública 
de nacionals d’altres estats, de la LOGFPV. 

 
 

QUINTA. NATURALESA JURÍDICA DE LA RELACIÓ DEL SERVICI 
 
De conformitat amb l’article 15 del TRET, l’article 18 de la LOGFPV i l’article 11 del TREBEP, l’aspirant 

que supere el procés selectiu formalitzarà la seua relació amb l’OAM a través d’un contracte laboral 
fix.  

 
 

SEXTA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
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Forma 
Qui vulga participar en este procés selectiu ha d’omplir el model d’instància que figura com a annex 

I d’esta convocatòria, disponible en el Registre General d’Entrada de l’OAM Palau de la Música, 
Congressos i Orquestra de València (passeig de l’Albereda, 30, València) i en el punt en línia d’accés 
general www.palaudevalencia.com. 

 
Las instàncies s’han de presentar en el Registre General d’Entrada de l’OAM/PMCOV (passeig de 

l’Albereda, 30, València), sense perjuí de la presentació d’acord amb el que establix l’article 16, apartat 
4, Registres, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 
Les sol·licituds han de constar degudament emplenades i han d’indicar amb claredat la plaça a què 

s’opta, que es reunixen tots i cada un dels requisits de capacitat que exigixen les bases de la 
convocatòria, la data, la signatura i l’òrgan a què s’adreça la instància (OAM Palau de la Música, 
Congressos i Orquestra de València). 

A la sol·licitud cal acompanyar el resguard de l’ingrés bancari en el número de compte ES65 2038 
9651 6160 0026 1692, de Bankia, al qual s’ha d’abonar directament o per transferència l’import dels 
drets d’examen, que es fixen en: 

 
- Tècnic/a mitjà/ana de gestió administrativa: 41,41 € 
- Tècnic/a mitjà/ana de publicitat, màrqueting i promoció: 41,41 € 
- Tècnic/a mitjà/ana de comunicació: 41,41 € 
- Coordinador/a de taquilles: 35,97 € 
- Encarregat/ada de manteniment: 29,44 € 
- Encarregat/ada d’escenari: 29,44 € 
- Oficial d’atenció a la ciutadania: 29,44 € 
 

Això segons l’ordenança fiscal reguladora d’esta taxa de l’Ajuntament de València, i sense que calga 
gir postal o telegràfic. En el resguard s’ha de fer constar la categoria a què correspon l’ingrés. 

La devolució dels drets d’examen no és procedent en els supòsits d’exclusió de les proves selectives 
per causa imputable a la persona interessada. 

 
Així mateix, s’ha d’adjuntar la fotocòpia compulsada del DNI (o document legal equivalent als 

efectes de l’article 57.4 del TREBEP i 54.4 de la LOGFPV) i fotocòpia compulsada de la titulació 
corresponent que exigix la convocatòria (si s’ha obtingut en un país diferent d’Espanya, l’aspirant ho 
ha d’acreditar per mitjà de la corresponent homologació oficial). 
 

Temps: 
El termini de presentació d’instàncies és de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació 

de l’extracte en el Boletín Oficial del Estado. Estes bases també es publicaran en el tauler d’anuncis de 
l’OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, així com en el punt en línia d’accés 
general www.palaudevalencia.com i en anunci en el BOP de València. 
 

La signatura de la instància comporta la declaració responsable de complir tots els requisits exigits 
en la convocatòria dins del termini de presentació de sol·licituds, i és necessari fer constar una adreça 
de correu electrònic. 

 
La no presentació de la sol·licitud en temps i forma suposa l’exclusió de l’aspirant. 

http://www.palaudevalencia.com/
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SÈPTIMA. ADMISSIÓ D’ASPIRANTS 
 
Quan acabe el termini de presentació d’instàncies, es dictarà una resolució en què es declare 

aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el tauler d’anuncis del 
Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València i una còpia en la pàgina web de l’OAM/PMCOV, 
amb la indicació expressa de les causes d’exclusió, i es concedirà un termini de deu dies hàbils per tal 
de presentar reclamacions o esmenar deficiències. 
 

Són esmenables els errors materials o de fet que hi puga haver en les dades personals de la persona 
interessada, el lloc assenyalat a l’efecte de notificacions, la data, la signatura o l’òrgan a què s’adreça. 

 
No són esmenables les deficiències que afecten el contingut essencial de la sol·licitud del procés 

selectiu, tampoc aquelles que es referixen a l’incompliment del termini de caducitat o a la carència 
d’actuacions essencials. Queden, per tant, exclosos de pla del procés selectiu els aspirants que no facen 
constar expressament en la sol·licitud que reunixen tots i cada un dels requisits de capacitat que 
exigixen les bases, i també els que presenten la sol·licitud de forma extemporània, ja siga abans o 
després del termini establit, i la falta de pagament dels drets d’examen. 

 
De conformitat amb els articles 66 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i amb el Decret 3/2017, de 

13 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs 
de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana. 
 

Quan transcórrega el termini d’esmena i s’examinen les possibles incidències que, si és el cas, 
s’al·leguen, s’aprovarà la llista definitiva, que es publicarà en el tauler d’anuncis de l’OAM/PMCOV i en 
la pàgina web corresponent, amb la data i hora en què es fixa la realització de la primera part de 
l’exercici de les proves selectives. 

 
 
OCTAVA. ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ 
 
L’execució del procediment selectiu i l’avaluació de les proves dels aspirants s’encomana a l’òrgan 

col·legiat de caràcter tècnic, que actua sotmés a les normes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 
L’òrgan tècnic de selecció (d’ara en avant OTS) ha de jutjar les proves selectives i formular la 

proposta de resolució per a la consegüent contractació laboral fixa de les places esmentades. 
 

Este OTS està integrat per cinc membres: la presidència, tres vocalies i una secretaria, amb veu i 
vote, que es regixen pels principis d’imparcialitat, idoneïtat i estricta professionalitat pel que fa al 
coneixement del contingut funcional propi de les categories laborals, de les tècniques de selecció i de 
les matèries que són objecte de les proves, i ha de tendir a la paritat entre homes i dones. 

 
L’òrgan tècnic de selecció està compost per personal funcionari o personal laboral fix. La 

classificació professional dels membres dels òrgans de selecció ha de ser igual o superior a la de la 
categoria laboral objecte de la convocatòria i, almenys, més de la meitat dels membres han de tindre 
una titulació de la mateixa àrea de coneixements que s’exigix en la convocatòria. 
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El personal d’elecció o de designació política, el personal funcionari interí, el personal laboral no fix 
i el personal eventual no poden formar part dels òrgans de selecció. 

La pertinença als òrgans de selecció és sempre a títol individual, de manera que no es pot exercir 
en representació o per compte de ningú. 

 
Este òrgan de selecció ha de vetlar pel compliment del principi d’igualtat d’oportunitats entre sexes. 
 
Els membres de l’OTS no es poden constituir ni actuar sense la presència de la presidència, la 

secretaria i com a mínim la meitat de les vocalies (ja siguen les titulars o qui legalment les 
substituïsquen). 

 
Per la seua banda, els membres en què concórreguen algunes de les circumstàncies que assenyala 

l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’han d’abstindre 
d’intervindre en el procediment. En concret, són motius d’abstenció els següents: 

a) Tindre interés personal en l’assumpte de què es tracte o en un altre en la resolució del qual puga 
influir la d’aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tindre qüestió litigiosa pendent 
amb algun interessat. 

b) Tindre un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del 
quart grau o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats 
o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguen 
en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb estos per a 
l’assessorament, la representació o el mandat. 

c) Tindre amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones mencionades en 
l’apartat anterior. 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracte. 
e) Tindre relació de servici amb persona natural o jurídica interessada directament en l’assumpte, 

o haver-li prestat en els dos últims anys servicis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol 
circumstància o lloc. 
 

A fi d’un desenvolupament més idoni del procés i les proves selectives, l’òrgan tècnic de selecció 
pot incorporar als seus treballs tècnics especialistes en l’objecte de la convocatòria, que no tenen vot. 
 

La composició dels membres de l’òrgan tècnic de selecció s’especificarà junt amb la llista definitiva 
d’aspirants admesos al procés selectiu, que es farà pública amb anterioritat a la data del primer exercici 
en el tauler d’anuncis de l’OAM/PMCOV i en la pàgina web de l’organisme. Al costat dels membres 
titulars de l’òrgan tècnic de selecció s’anomenaran els membres suplents, en mateix nombre i amb els 
mateixos requisits. 

 
De conformitat amb l’article 60 del TREBEP, l’article 57 de la LOGFPV i els articles 22, 23 i 24 de la 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i del Decret 3/2017, de 13 de gener, del 
Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i 
mobilitat del personal de la funció pública valenciana. 

 
 

NOVENA. DESENROTLLAMENT DEL PROCÉS SELECTIU 
 
Quan concloga el termini de reclamacions i esmenes i estes es resolguen, l’autoritat o òrgan 

convocant elevarà a definitives les llistes d’admesos i exclosos mitjançant una resolució que es 
publicarà igualment en el tauler d’anuncis i pàgina web de l’OAM/PMCOV. Esta publicació servirà de 
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notificació als efectes d’impugnacions i recursos. En la mateixa resolució s’indicarà la data, el lloc i 
l’hora de començament del primer exercici. 

 
Qualsevol decisió que adopte l’OTS i que haja de conéixer el personal aspirant fins a la finalització 

de les proves selectives s’exposarà en els locals on s’haja celebrat l’exercici anterior o en els que 
s’assenyalen en l’últim anunci, i esta exposició bastarà, en la data en què s’inicie, com a notificació a 
tots els efectes. 

 
Amb el resultat de l’últim exercici, l’òrgan tècnic de selecció exposarà al públic la resolució per la 

qual fixa la relació definitiva d’aspirants aprovats per orde de puntuació i que ha de remetre a l’òrgan 
convocant perquè la publique mitjançant una resolució en el tauler d’anuncis i pàgina web de 
l’OAM/PMCOV. 

 
L’òrgan tècnic de selecció ha d’alçar acta de totes les sessions, tant de realització d’exercicis com 

de la correcció i avaluació, així com de la deliberació dels assumptes que són de la seua competència. 
En estes actes i sense perjuí del que disposa l’article 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic s’han d’exposar concisament, però amb claredat suficient, la motivació de les 
decisions. 

 
L’aspirant seleccionat que, dins del termini establit i excepte casos de força major, no presente la 

documentació acreditativa o si d’esta es deduïx que no té algun dels requisits exigits serà exclòs del 
procés selectiu. 

 
Respecte del coneixement de la llengua valenciana d’aquells aspirants que hagen superat les proves 

selectives, l’acreditació dels coneixements de valencià que preveu l’article 53.2 de la LOGFPV es pot 
fer per mitjà de la presentació del certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, 
segons article 20.2 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell: 

 
- Tècnic/a mitjà/ana de gestió administrativa: C1 - Grau Mitjà 
- Tècnic/a mitjà/ana de publicitat, màrqueting i promoció: C1 - Grau Mitjà 
- Tècnic/a mitjà/ana de comunicació: C1 - Grau Mitjà 
- Coordinador/a de taquilles: B1 - Grau Elemental 
- Encarregat/ada de manteniment: B1 - Grau Elemental 
- Encarregat/ada d’escenari: B1 - Grau Elemental 
- Oficial d’atenció a la ciutadania: B1 - Grau Elemental 

 
Per la seua banda, qui no puga acreditar estos coneixements queda compromés a fer-ho en el 

termini de dos anys o a realitzar els cursos que a este fi organitze l’Administració pública valenciana. 
 
Els aspirants han d’observar en tot moment les instruccions dels membres de l’òrgan tècnic de 

selecció o del personal ajudant o assessor durant les proves, amb la finalitat que es desenvolupen 
adequadament. Qualsevol alteració en el desenvolupament normal de les proves per part d’algun dels 
aspirants, ha de quedar reflectida en l’acta corresponent i podrà continuar l’exercici amb caràcter 
condicional fins que l’òrgan tècnic de selecció resolga sobre l’incident. 
 

Abans de l’inici de cada exercici, i sempre que s’estime convenient durant el desenvolupament, els 
membres de l’òrgan tècnic de selecció, el personal d’ajuda o d’assessorament ha de comprovar la 
identitat dels aspirants per mitjà de l’aportació del DNI o document legal substitutiu. 
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Els aspirants decauran en el seu dret quan es personen als llocs de realització quan ja s’hagen iniciat 
les proves o per inassistència, encara que es dega a causes justificades. 

 
 

DESENA. SISTEMA DE QUALIFICACIÓ I PROVES SELECTIVES 
 
FASE D’OPOSICIÓ 
 
L’oposició consta de dos exercicis obligatoris i eliminatoris. 
 
10.1 Primer exercici 
 
Consistix en una prova de coneixements referits als continguts del temari que figura en l’annex II, a 

través d’un qüestionari de 50 preguntes de tipus de test amb quatre respostes alternatives i només 
una correcta, en un temps màxim de 60 minuts. 

 
Les respostes errònies es valoren negativament amb una penalització equivalent a un quart del 

valor de cada contestació correcta (cada quatre preguntes errònies es descompta una correcta). 
 
La qualificació d’este exercici és de 0 a 20 punts i cal obtindre un mínim de 10 punts per a superar-

lo. 
 
10.2 Segon exercici 
 
Consistix a resoldre per escrit, en el temps que determine l’òrgan tècnic de selecció, un supòsit 

pràctic referit a matèries del temari de l’annex II de la convocatòria. 
 
La qualificació d’este exercici és de 0 a 20 punts i cal obtindre un mínim de 10 punts per a superar-

lo. 
 

La qualificació definitiva de l’aspirant és el resultat de la suma de les qualificacions parcials. 
 
FASE DE CONCURS 
 
El personal empleat públic que supere la fase d’oposició ha d’aportar mitjançant una instància la 

relació dels mèrits al·legats per a la baremació segons consta en l’annex III. 
 
 
 

ONZENA. PERÍODE DE PROVA 
 

S’establix un període de prova de: 
- Sis mesos per al subgrup A2. 
- Dos mesos per als subgrups C1 i C2. 

 
 

DOTZENA. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
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En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garanties 
dels drets digitals, l’OAM/PMCOV informa a les persones interessades a participar en el procés selectiu 
objecte de la present convocatòria que les dades de caràcter personal que faciliten s’incorporaran a 
un fitxer la finalitat del qual és la selecció de personal i els reconeix la possibilitat d’exercir gratuïtament 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’un escrit, acompanyat de la fotocòpia 
del DNI o document equivalent, que es pot presentar per registre o en qualsevol de les formes previstes 
en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

La participació en el procés selectiu suposa l’autorització a l’OAM/PMCOV per a tractar les dades 
en els termes descrits anteriorment, així com la publicació de les dades merament identificatives i dels 
resultats de la convocatòria en els diaris i butlletins oficials corresponents i en els taulers d’anuncis o 
en la pàgina web municipal, si és el cas. Així mateix, implica l’autorització per a tractar els documents 
que han d’aportar els aspirants en el transcurs del procediment de selecció. 

 
 
TRETZENA. RECURSOS 
 
Contra estes bases, la resolució aprovatòria de les quals és definitiva en la via administrativa, les 

persones interessades poden interposar un dels recursos següents de conformitat amb els articles 123 
i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i de l’article 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

 
a) Recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, en el termini d’un 

mes a comptar de l’endemà de la publicació en el BOP de València. En cas d’interposar-se este 
recurs administratiu, no es pot interposar cap recurs contenciós administratiu fins que es 
resolga expressament o es produïsca la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Quan transcórrega el termini d’un mes, només es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu, sense perjuí, si és el cas, de la procedència del recurs extraordinari 
de revisió. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del recurs administratiu presentat 
és d’un mes. 
Contra la resolució d’un recurs de reposició no es pot interposar novament este recurs. 
 

b) Recurs contenciós administratiu, el termini d’interposició del qual és de dos mesos a comptar 
de l’endemà de la publicació de la disposició impugnada o de la notificació o publicació de l’acte 
que pose fi a la via administrativa. 

 
Tot això sense perjuí de la potestat de revisió dels actes emesos per l’òrgan seleccionador que este 

posseïx, iniciats d’ofici o a instància de part, de conformitat amb el que establixen els articles 112, 114, 
115, 123 i 124, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i els articles 10, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí que les persones interessades puguen exercitar, 
si és el cas, qualsevol altre que estimen procedent. 
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L’annex I es referix a la instància de sol·licitud. 
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ANNEX II 
 
 

TEMARI: TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
 

Tema 1. Els drets dels ciutadans en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. Els registres administratius. 

 
Tema 2. Els interessats: concepte i classes. La capacitat dels interessats i les causes 

modificatives. 
 
Tema 3. L’acte administratiu: concepte, classes i requisits. L’eficàcia dels actes 

administratius: definició del principi d’autotutela declarativa. 
 
Tema 4. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. 
 
Tema 5. La invalidesa de l’acte administratiu: supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. 

La rectificació d’errors materials o de fet. 
 
Tema 6. La revisió d’actes i disposicions per part de l’Administració. Abstenció i recusació. 
 
Tema 7. El procediment administratiu: principis generals. Tramitació simplificada del 

procediment administratiu comú. Desistiment, renúncia i caducitat. 
 
Tema 8. Iniciació del procediment: classes d’iniciació, esmena i millora de sol·licituds. 

Registres. Termes i terminis: còmput. Tramitació d’urgència. 
 
Tema 9. La terminació del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució 

expressa: principi de congruència. 
 
Tema 10. La terminació convencional. La falta de resolució de l’Administració: supòsits. 
 
Tema 11. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs 

administratiu. Classes de recursos. 
 
Tema 12. La responsabilitat patrimonial de  l’Administració. Responsabilitat de les autoritats i 

personal al servici de les administracions públiques. 
 
Tema 13. La potestat sancionadora de l’Administració: principis generals. 
 
Tema 14. La jurisdicció contenciosa administrativa: naturalesa, òrgans i competències. 
 
Tema 15. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties 

dels drets digitals: disposicions generals, principis de la protecció de dades i drets de 
les persones. 

 
Tema 16. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics. 

Drets i obligacions. 
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Tema 17. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de l’Estatut dels treballadors: títol I, capítols I i II. 
 
Tema 18. L’organització municipal. Òrgans necessaris: alcaldia, tinences d’alcaldia, Ple i Junta 

de Govern Local. 
 
Tema 19. Òrgans complementaris: els regidors i diputats delegats, comissions informatives, 

Comissió Especial de Comptes, els consells sectorials. Els grups polítics. 
 
Tema 20. Les competències municipals: sistemes de determinació. Les competències pròpies 

i delegades. 
 
Tema 21. Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Règim de funcionament: 

sistemes de votació i còmput de majories. Classes d’acords. 
 
Tema 22. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicació dels acords. 
 
Tema 23. Les hisendes locals: àmbit d’aplicació. La potestat reglamentària de les entitats locals 

en matèria tributària: Contingut de les ordenances fiscals. 
 
Tema 24. El pressupost general de les entitats locals: concepte, contingut i principis 

d’integració. 
 
Tema 25. L’elaboració i aprovació del pressupost general. Contingut de les bases d’execució 

del pressupost. 
 
Tema 26. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació 

jurídica. Procediment general: autorització, disposició, obligació i pagament. 
Despeses de caràcter plurianual. 

 
Tema 27. La gestió del pressupost d’ingressos: La comptabilitat dels ingressos públics. 

Operacions no pressupostàries. 
 
Tema 28. La liquidació del pressupost: els romanents de crèdit. El resultat pressupostari: 

concepte, càlcul i ajustos. 
 
Tema 29. La liquidació del pressupost. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Romanent 

per a despeses generals i despeses amb finançament afectat. 
 
Tema 30.- Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius 

d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de la regla de despesa per a les 
corporacions locals. Fons de contingència. 

 
Tema  31.- La tresoreria de les entitats locals: control i funcions. El principi d’unitat de caixa. 

Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris. L’estat de conciliació. 
 
Tema 32.- La planificació financera. El pla de tresoreria i el pla de disposició de fons. Les 

operacions de tresoreria. 
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Tema 33. El sistema de comptabilitat de l’Administració local. Principis  generals. 

Competències. Fins de la comptabilitat. 
 
Tema 34. La instrucció de comptabilitat per a l’Administració local: estructura i contingut. 
 
Tema 35. El compte general de les entitats locals: contingut, formació, aprovació i rendició. 
 
Tema 36. Llei 9/2017, de contractes del sector públic: tipus de contractes. 
 
Tema 37. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Títol VII: el personal 

al servici de les entitats locals. 
 
Tema 38.  Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Títol 

VI: els drets, deures i incompatibilitats del personal empleat públic. 
 
Tema 39. Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Títol 

IX: situacions administratives de les funcionàries i funcionaris de carrera. 
 
Tema 40. Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. 

Capítol III: Igualtat en l’àmbit laboral. 
 
Tema 41. Els primers auxilis: conceptes bàsics. 

  



 

14 
 

 

TEMARI: TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE PUBLICITAT, MÀRQUETING I PROMOCIÓ 

 

Tema 1. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i forma. 
L’eficàcia dels actes administratius: el principi d’autotutela declarativa. Condicions. 

Tema 2. L’eficàcia dels actes administratius. La notificació: contingut, termini i pràctica. La 
notificació defectuosa. 

Tema 3. La invalidesa de l’acte administratiu. La revocació d’actes. La rectificació d’errors 
materials o de fet. 

Tema 4. El procediment administratiu. Principis generals. Abstenció i recusació. 

Tema 5. Iniciació del procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de 
sol·licituds, escrits i comunicacions. 

Tema 6. La terminació del procediment. La terminació convencional. La falta de resolució 
expressa. 

Tema 7. Recursos administratius: classes. 

Tema 8. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut dels treballadors: títol I, capítols I i II. 

Tema 9. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Títol VII: el personal al 
servici de les entitats locals. 

Tema 10.  Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics: àmbit d’aplicació. Prohibicions. Condicions 
tècniques generals. Llicències d’obertura per a instal·lacions eventuals, portàtils o 
desmuntables. Assegurances. Cartells informatius. 

Tema 11.  Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics: qualitat dels servicis. Informació al ciutadà. 
Espectacles i activitats extraordinaris, singulars i excepcionals. Obligacions dels titulars 
o prestadors. Artistes o executants. Drets i deures dels destinataris. Reserva i dret 
d’admissió. Protecció al menor. 

Tema 12. Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics: horari. Publicitat. Entrades i venda d’entrades. 
Responsables de les infraccions administratives. Infraccions lleus, greus i molt greus. 

Tema 13. Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Títol 
VI: els drets, deures i incompatibilitats del personal empleat públic. 
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Tema 14. Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Títol 
IX: situacions administratives de les funcionàries i funcionaris de carrera. 

Tema 15. Llei 9/2017, de contractes del sector públic: tipus de contractes. 

Tema 16. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: drets i obligacions. 

Tema 17. Els primers auxilis: conceptes bàsics. 

Tema 18. Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. Capítol 
III: Igualtat en l’àmbit laboral. 

Tema 19. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties 
dels drets digitals: disposicions generals, principis de la protecció de dades i drets de 
les persones. 

Tema 20. Passat, present i futur dels auditoris i el públic. La música clàssica com bé de consum. 

Tema 21. La implantació social d’un centre cultural i la seua presència en la ciutat. 

Tema 22. El públic en el centre cultural: tipologia i classificació. 

Tema 23. La creació de nous públics: necessitat i oportunitat. Treballar en xarxa. 

Tema 24. La programació musical de base i el públic. Eixos estructurals. Les orquestres residents. 

Tema 25. La programació artística enfocada a la creació de públic. Obertura i participació. Nous 

formats i interdisciplinarietat. 

Tema 26. La programació infantil i educativa com a base del públic futur. 

Tema 27. Els públics oblidats: joves adults. Les àrees metropolitanes. L’exclusió. 

Tema 28. L’atenció a la diversitat i el servici públic cultural i social. 

Tema 29. La comunicació dirigida al públic. 

Tema 30. Estratègies de fidelització de públic. El factor humà i emocional en la comunicació 

dirigida al client. 

Tema 31. La publicitat aplicada a la creació i manteniment de públics. 

Tema 32. Noves formes de comunicació: les xarxes socials. 

Tema 33. El servici de venda i postvenda: taquilles, empreses de gestió automatitzada de bitllets 

i CRM. 

Tema 34. Pressupostos de publicitat i publicacions. Com s’elabora un pla de comunicació i 

promoció. 

Tema 35. Treball en equip. Comunicació interna. Conflictes. Mediació. 
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Tema 36. Publicitat i comunicació institucional al Palau de la Música de València. 

Tema 37. Disseny i elaboració de campanyes publicitàries al Palau de la Música de València. 

Tema 38. El Palau de la Música: trajectòria des de la inauguració. Fites. Esdeveniments especials. 

Tema 39. La música simfònica: orígens. Evolució. L’orquestra moderna. Diferències entre 
orquestra simfònica i filharmònica. 

Tema 40. La música de cambra: orígens. Evolució del Barroc a la música contemporània. 
Compositors més rellevants. 
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TEMARI: TÈCNIC MITJÀ/ANA DE COMUNICACIÓ 

Tema 1. Els drets dels ciutadans en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. Els registres administratius i 
arxiu de documents. 

Tema 2. Els interessats: concepte i classes. Les situacions jurídiques de l’administrat. 

Tema 3. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. L’eficàcia dels actes administratius: 
el principi d’autotutela declarativa. 

Tema 4. L’eficàcia dels actes administratius. La notificació: contingut, termini i pràctica. La 
notificació defectuosa. Executivitat i execució forçosa. 

Tema 5. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. La 
revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet. 

Tema 6. El procediment administratiu. Principis generals. Abstenció i recusació. 

Tema 7. Iniciació del procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de 
sol·licituds, escrits i comunicacions. 

Tema 8. La terminació del procediment. L’obligació de resoldre. La terminació convencional. La 
falta de resolució expressa. 

Tema 9. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. 
Regles generals de tramitació de recurs administratiu. Classes de recursos. 

Tema 10. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de l’Estatut dels treballadors: títol I, capítols I i II. 

Tema 11. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Títol VII: el personal al 
servici de les entitats locals. 

Tema 12. Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Títol 
VI: els drets, deures i incompatibilitats del personal empleat públic. 

Tema 13. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: drets i obligacions. 

Tema 14. Els primers auxilis: conceptes bàsics. 

Tema 15. Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. 
Capítol III: igualtat en l’àmbit laboral. 
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Tema 16. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties 
dels drets digitals: disposicions generals, principis de la protecció de dades i drets de 
les persones. 

Tema 17. Llei 9/2017, de contractes del sector públic: tipus de contractes. 

Tema 18. L’organització personal i administrativa del Palau de la Música de València: estructura 
personal, organigrama, departaments, consell d’administració. 

Tema 19. El Palau de la Música: trajectòria des de la inauguració. Fites. Esdeveniments especials. 

Tema 20. Programació: abonament de temporada general, cicles. Palau Obert i els cicles. Palau 
Solidari. Congressos. 

Tema 21. Orquestra de València: història. Directors titulars. Fites. Gires. Visites a ciutats en 
territori nacional i estranger. Gravacions. 

Tema 22. Orquestra de València: estructura administrativa. La direcció artística. Seccions 
musicals. 

Tema 23. Banda Municipal de València: història. Directors titulars. Fites. Gires. Visites a ciutats 
en territori nacional i estranger. 

Tema 24. Banda Municipal de València: estructura administrativa. La direcció artística. Seccions 
musicals. 

Tema 25. La música simfònica: orígens. Evolució. L’orquestra moderna. Diferències entre 
orquestra simfònica i filharmònica. 

Tema 26. El concert: orígens. Evolució. Instruments solistes en diversos gèneres musicals: barroc, 
classicisme, romanticisme, postromanticisme, segle XX i avantguardes. 

Tema 27. La veu: tipus de veus. Polifonia medieval. La coral. Elements i gèneres musicals. 

Tema 28. La música de cambra: orígens. Evolució del Barroc a la música contemporània. 
Compositors més rellevants. 

Tema 29. L’òpera: orígens. Evolució. Història dels corrents italians, alemanys, francesos, txecs i 
russos. El nacionalisme. Compositors més rellevants. 

Tema 30. La música a la Comunitat Valenciana: orígens. Els cançoners en la música antiga. El 
Barroc. La Renaixença. La postguerra: música simfònica i òperes. Avantguardes i 
actualitat. 

Tema 31. Origen dels gabinets de premsa en les administracions públiques. El cas del Palau de la 
Música. 

Tema 32. Comunicació externa i interna del gabinet de premsa del Palau de la Música. 

Tema 33. El gabinet de premsa del Palau de la Música. La redacció. Rodes de premsa. 
L’entrevista. 

Tema 34. La nota de premsa del Palau de la Música. Elaboració i redacció. 
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Tema 35. Altres activitats complementàries del gabinet de premsa: promoció, televisió, 
fotografia i documentació. 

Tema 36. La coordinació del gabinet de premsa del Palau de la Música amb altres gabinets de 
premsa municipals. 

Tema 37. Principals temàtiques de la informació del Palau de la Música de València. 

Tema 38. La comunicació en cas de crisi. 

Tema 39. El gabinet de premsa i les noves tecnologies. Xarxes socials. 

Tema 40. La comunicació institucional en el Palau de la Música de València: el llenguatge 
administratiu com a part de la seua identitat corporativa. 

Tema 41. Publicitat i comunicació institucional en el Palau de la Música de València. Disseny i 
elaboració de campanyes publicitàries en el Palau de la Música de València. 
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TEMARI: COORDINADOR/A DE TAQUILLES 

Tema 1.  Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

de l’Estatut dels treballadors. Títol I, secció segona: drets i deures laborals bàsics. 

Tema 2. Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics: àmbit d’aplicació. Prohibicions. Condicions 
tècniques generals. Llicències d’obertura per a instal·lacions eventuals, portàtils o 
desmuntables. Assegurances. Cartells informatius. 

Tema 3. Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics: qualitat dels servicis. Informació al ciutadà. 
Espectacles i activitats extraordinaris, singulars i excepcionals. Obligacions dels titulars 
o prestadors. Artistes o executants. Drets i deures dels destinataris. Reserva i dret 
d’admissió. Protecció al menor. 

Tema 4. Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats 
recreatives i establiments públics: horari. Publicitat. Entrades i venda d’entrades. 
Responsables de les infraccions administratives. Infraccions lleus, greus i molt greus. 

Tema 5. Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Títol 
VI: els drets, deures i incompatibilitats del personal empleat públic. 

Tema 6. Diferència entre ordenances i reglaments en l’esfera local. 

Tema 7. De la revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius. 

Tema 8. L’arqueig de caixa i el recompte de fons. Conceptes bàsics. 

Tema 9. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals: Preus públics. 

Tema 10. Ordenança de preus públics de l’OAM Palau de la Música de València. 

Tema 11. Decret 105/2017, de 28 de juliol, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la 
Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, 
accés a la informació pública i bon govern: informació relativa al personal empleat 
públic. 

Tema 12. Les funcions d’un equip d’alarma i evacuació en un edifici de concurrència pública. 

Tema 13. Atenció al públic, acollida i informació al ciutadà. Reclamacions. Registre d’entrada i 
eixida de documents. 

Tema 14. Control d’accessos, identificació, informació, atenció i recepció del personal visitant. 

Tema 15. Conceptes bàsics a nivell d’usuari: Microsoft Word 2016 i Microsoft Excel 2016, 
busques, xarxes socials. 

Tema 16. Història del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València. 
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Tema 17. La pàgina web del Palau de la Música: contingut. 

Tema 18. Tècniques bàsiques d’atenció a les persones amb diversitat funcional. Atenció i 
informació a la ciutadania. Informació personal i atenció telefònica. 

Tema 19. Decret 235/1999, de 23 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim 
de precedències en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

Tema 20. Reial decret 2099/1983, de 4 d’agost, pel qual s’aprova l’ordenament general de 
precedències de l’Estat. 

Tema 21. Programació: abonament de temporada general. Palau Obert i els cicles. Palau Solidari. 

Tema 22. Contractació administrativa en l’esfera local. Classes de contractes. La selecció del 
contractista. 

Tema 23. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics. 
Drets i obligacions. 

Tema 24. Els primers auxilis: Conceptes bàsics. 

Tema 25. Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. Capítol 
III: igualtat en l’àmbit laboral. 

Tema 26. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties 
dels drets digitals: disposicions generals, principis de la protecció de dades i drets de 
les persones. 
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TEMARI: ENCARREGAT/ADA DE MANTENIMENT 

 

Tema 1. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics. 

Drets i obligacions. 

Tema 2. Normativa sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut 

en el treball. Equips de treball i mitjans de protecció. 

Tema 3. Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. Capítol 
III: igualtat en l’àmbit laboral. 

Tema 4. Manteniment d’edificis. Operacions bàsiques de manteniment i conservació en 

edificis. Tipus de manteniment. Gestió del manteniment. Coordinació de 

subcontractes. 

Tema 5. Implementació d’un sistema de gestió de manteniment integral. 

Tema 6. Conceptes generals sobre obra. Materials de construcció. Ferramentes, ús i 

manteniment. Principals obres de paleta. Principals reparacions d’obra. 

Tema 7. Elements constructius estructurals. Tipus d’estructures. Manteniment d’elements 

estructurals. 

Tema 8. Elements constructius de tancaments. Tipus de tancaments. Revisions. Accions. 

Tema 9. Fusteria: conceptes generals. Útils i ferramentes bàsiques de fusteria. Tècniques 

bàsiques de fusteria. Tipus de fusta. Treballs de manteniment i reparacions més 

freqüents. Construcció i conservació de mobles de fusta. 

Tema 10. Tancaments metàl·lics. Maquinària a utilitzar en tancaments metàl·lics. 

Tema 11. Pintures. Aplicacions. Tipus. Tècniques. 

Tema 12. Llanterneria i sanejament. Instal·lacions de llanterneria. Normativa aplicable. Elements 

de la instal·lació. Sistemes. ACS. Revisions. Detecció d’avaries. Accions. Grups de 

pressió. Tipus, característiques, funció i manteniment. Bombes i acumuladors. Cabals, 

consums i pressió. 

Tema 13. Instal·lacions tèrmiques. Normativa aplicable. Climatització. Calefacció. Revisions. 

Detecció d’avaries. Accions. 

Tema 14. Instal·lacions hidràuliques. Maquines hidràuliques. 

Tema 15. Regulació i control. Categoria de vàlvules, recomanacions i aplicacions. Vàlvules 

reguladores de pressió. Vàlvules de seguretat. 
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Tema 16. Instal·lacions de gas. Normativa aplicable. Tipus. Revisions. Detecció d’avaries. 

Accions. 

Tema 17. Instal·lacions elèctriques. Normativa aplicable. Tipus. Revisions. Detecció d’avaries. 

Accions. 

Tema 18. Connexions. Distribucions en baixa tensió. Conductors i aïllants. Canalitzacions. 

Ferramentes i útils empleats en treballs d’electricitat. Instal·lacions d’enllumenat. 

Tema 19. Màquines elèctriques. Mecànica bàsica de motors elèctrics i equips automàtics. Tipus, 

característiques, funció i manteniment. 

Tema 20. - Primer auxilis: reanimació cardiopulmonar bàsica, accions en cas d’hemorràgies 

externes, ferides, contusions, cremades, lesions provocades pel corrent elèctric. 

Tema 21. Grups electrògens. Revisions. Accions. 

Tema 22. Parallamps. Normativa aplicable. Revisions. Detecció d’avaries. Accions. 

Tema 23. Electrònica bàsica. Porters electrònics i antena de TV. Tipus, característiques, funció i 

manteniment. 

Tema 24. Ascensors i plataformes elevadores. Normativa aplicable. Revisions. Detecció 

d’avaries. Accions. 

Tema 25. Instal·lacions de protecció contra incendis. Sistemes de detecció i extinció d’incendis i 

d’alarma. Normativa aplicable. Revisions. Detecció d’avaries. Accions. 

Tema 26. Plans d’emergència contra incendis: Obligatorietat, classificació de les emergències. 

Accions, equips d’autoprotecció, mitjans de protecció i extinció. 

Tema 27. Sistemes de seguretat electrònica. Tipus. Revisions. Detecció d’avaries. Accions. 

Tema 28. Sistemes de control domòtic. Revisions. Detecció d’avaries. Accions. 

Tema 29. Tasques de jardineria. Ferramentes de jardineria. Pla anual de treballs de jardineria i 

freqüències. Labors de manteniment. 

Tema 30. La soldadura: tècniques, tipus i materials. 

Tema 31. Informàtica. Coneixements. Components, dispositius centrals i perifèrics. Dispositius 

d’emmagatzematge. Xarxes informàtiques. 

Tema 32. Instal·lacions audiovisuals. Conceptes generals, ferramentes, funcionament i 

manteniment. 

 

  



 

24 
 

 

TEMARI: ENCARREGAT/ADA D’ESCENARI 

Tema 1. Prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en instal·lacions de so. 
Manipulació de càrregues i treballs en altura. Equips de prevenció. 

Tema 2. Els primers auxilis: conceptes bàsics. 

Tema 3. Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. Capítol 
III: igualtat en l’àmbit laboral. 

Tema 4. Espectacles públics. Regulació local. 

Tema 5. El so i les ones sonores. Espectre sonor. Paràmetres d’interés en les ones sonores. 

Tema 6. Propagació del so en l’aire. Generació d’ones estacionàries i ressonància. Reflexió, 
refracció i difracció del so. 

Tema 7. Equips de so. Micròfons, taules de mescla, digitalitzadors de senyal, altaveus, monitors. 

Tema 8. Pressió acústica. Dinàmica. Relació senyal/soroll. 

Tema 9. Tècniques d’il·luminació. Llum zenital, llum de contra, llum difusa. Carrers. Gobelin. 
L’escenari: termes tècnics d’ubicació. 

Tema 10. Maneig de taules de llums. Programari d’il·luminació. Programació, escenes i 
seqüències. 

Tema 11. Focus. Par 64 i dispersió. Focus mòbils, distints tipus. 

Tema 12. Projectors de vídeo. Pantalles. 

Tema 13. Attrezzo, elements escenogràfics. Mecanitzacions d’elements d’escena. 

Tema 14. Proves de so. Assajos d’il·luminació. Temps requerits en l’ajust d’equips. Planificació i 
treball en equip. Lectura i confecció d’especificacions tècniques (riders) i plans 
d’il·luminació. 

Tema 15. L’orquestra simfònica. Formació europea, formació russa. Disposició dels solistes. 

Tema 16. Instruments musicals i les seues famílies. Instruments de vent. Instruments de 
percussió. Instruments de corda. 

Tema 17. Producció i fases en esdeveniments en directe. Determinació dels equips tècnics 
necessaris. 

Tema 18. Manual de funcions de l’oficial tècnic d’escenari del Palau de la Música. 

Tema 19. Gravació de concerts. Programari de gravació. Tècniques de microfonia estèreo. 
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TEMARI: OFICIAL D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

 

Tema 1. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

de l’Estatut dels treballadors. Títol I, secció segona: drets i deures laborals bàsics. 

Tema 2. Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats 

recreatives i establiments públics: drets i obligacions dels destinataris. Reserva i dret 

d’admissió. Protecció del menor. 

Tema 3. Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats 

recreatives i establiments públics: infraccions lleus, greus i molt greus. 

Tema 4.  Les funcions d’un equip d’alarma i evacuació en un edifici de concurrència pública. 

Tema 5.  Tècniques bàsiques d’atenció a les persones amb diversitat funcional. Atenció i 

informació a la ciutadania. Informació personal i atenció telefònica. 

Tema 6. Control d’accessos, identificació, informació, atenció i recepció del personal visitant. 

Tema 7. Llibre de reclamacions. Atenció i resolució de reclamacions. 

Tema 8. Nocions bàsiques de tractament de textos (Word). 

Tema 9. Història del Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València. 

Tema 10. L’estructura d’una orquestra simfònica. Organització i desenvolupament d’un concert 

simfònic. 

Tema 11. La pàgina web del Palau de la Música: contingut. 

Tema 12. Història de la música: períodes. 

Tema 13. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics. 

Drets i obligacions. 

Tema 14. Els primers auxilis: conceptes bàsics. 

Tema 15. Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. Capítol 

III: igualtat en l’àmbit laboral. 

Tema 16. El protocol. Definició. Concepte d’actes públics i privats. Normativa aplicable. 
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ANNEX III 

 

Barem de mèrits: fins a un màxim de 14 punts. 

1. Antiguitat: fins a un màxim de 3 punts. 

 

a) En l’Administració pública 

Es valora, a raó de 0,25 punts per cada any complet o fracció mensual corresponent, el temps 
de treball prestat en qualsevol administració pública, sempre que el treball realitzat tinga relació amb 
la categoria professional, especialitat i funcions que corresponguen al lloc de treball que s’ha de cobrir. 

 

b) Fora de l’Administració pública 

Es valora, a raó de 0,15 punts per cada any complet o fracció mensual corresponent, el temps 
de treball per compte d’altri, autònoms i professionals en empreses privades o del sector públic que 
no tinguen el caràcter d’administració pública, sempre que el treball realitzat tinga relació amb la 
categoria professional, especialitat i funcions que corresponguen al lloc de treball que s’ha de cobrir. 

 

c) Acreditació de l’experiència 

L’experiència en les administracions públiques s’ha d’acreditar per mitjà d’un certificat expedit 
pel registre de personal corresponent. El treball realitzat fora de les administracions públiques s’ha de 
provar amb el contracte laboral o certificat de l’empresa i el document o certificat expedit per l’òrgan 
competent de la Seguretat Social que acredite haver cotitzat al corresponent sistema de previsió 
durant tot el temps que s’al·legue i en el grup de cotització que corresponga a la categoria professional. 

 

No es computen mai els servicis que s’hagen prestat simultàniament amb altres també 
al·legats. 

 

 

2. Cursos de formació: fins a un màxim de 2 punts. 

Per cursos relacionats directament amb les funcions corresponents a la plaça a proveir, 
degudament justificats i homologats oficialment. 

 

Fins a 15 hores:  0,10 punts 

De 16 a 40 hores: 0,30 punts 

De més de 40 hores: 0,50 punts 

 

Si no consta la duració de cursos en hores no es computarà. 
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Si els cursos han sigut impartits com a professor es consideraran amb el doble de la puntuació 
assenyalada anteriorment. 

 

3. Altres mèrits: fins a un màxim de 6 punts. 

 

a) Titulacions: fins a un màxim de 2 punts. 

Per estar en possessió de doctorat en titulacions relacionades amb la plaça que es convoca, 1 
punt. 

Per estar en possessió de titulacions oficials relacionades amb la plaça que es convoca i diferent 
de les exigides en la convocatòria: 

- Llicenciatura:   1 punt 

- Grau:    0,75 punts 

- Diplomatura:   0,50 punts 

- Màster universitari:  0,15 punts 

- Batxiller o equivalent:  0,15 punts 

No es valoren els títols que siguen imprescindibles per a la consecució d’un altre de nivell 
superior. 

 

b) Coneixements de valencià: fins a un màxim de 2 punts. 

S’ha d’acreditar amb el certificat d’haver superat nivells del Marc europeu comú de referència 
per a les llengües, segons el barem següent i sempre que no corresponga al nivell requerit per al 
subgrup a què s’aspira (només es valora el títol de nivell més alt): 

 

a) Per certificat de nivell C2 o equivalent: 2 punts 

b) Per certificat de nivell C1 o equivalent: 1,5 punts 

c) Per certificat de nivell B2 o equivalent: 1 punt 

 

c) Idiomes comunitaris: fins a un màxim de 2,00 punts. 

Coneixement d’un o més idiomes acreditats documentalment per mitjà del certificat d’haver 
superat nivells del Marc comú europeu de referència per a les llengües, segons el barem següent (en 
cada idioma només es valora el títol de nivell més alt): 

 

a) Per certificat de nivell C2 o equivalent: 1 punt 

b) Per certificat de nivell C1 o equivalent: 0,75 punts 

c) Per certificat de nivell B2 o equivalent: 0,50 punts 

d) Per certificat de nivell B1 o equivalent: 0,25 punts  

e) Per certificat de nivell A2 o equivalent: 0,15 punts 
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4. Mèrits específics: fins a un màxim de 3 punts. 

 

 Es valora fins a un màxim de 3 punts l’elaboració d’una memòria que presente millores per a 
l’exercici del lloc i del servici públic. La memòria s’ha de defensar en una entrevista davant del tribunal. 


