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GRUP C

Agents de Qualitat Ambiental

ANNEX I

BLOC GENERAL

I.  Dret constitucional i organització administrativa  

1. La  Constitució  Espanyola  de  1978:  característiques,  estructura  i  reforma.  Els  principis

constitucionals: els drets fonamentals i les llibertats públiques. El Tribunal Constitucional. El

Defensor del Poble.

2. L'Estatut  d'Autonomia  de  la  Comunitat  Valenciana:  estructura,  contingut  i  principis

fonamentals.  Procediment  de  reforma  de  l'Estatut.  Les  competències  de  la  Comunitat

Valenciana en l'Estatut d'Autonomia. Les Corts Valencianes: el president, òrgans de govern i

funcions. Altres institucions de la Generalitat Valenciana.

3. Llei  de  Govern  Valencià:  el  president  de  la  Generalitat  Valenciana.  Els  consellers.

L'Administració  de  la  Generalitat  Valenciana.  Organització,  competència  i  estructura.

Organització territorial de les conselleries.

II. La Unió Europea

4. La Unió Europea. Les institucions de la Unió Europea: el Consell de Ministres. La Comissió

Europea. El Parlament Europeu.

III. Dret administratiu

5. La Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu

Comuns:  objecte  i  àmbit  d'aplicació.  Principis  generals.  Drets  dels  ciutadans.  Els  actes

administratius. La revisió dels actes en via administrativa.

6. El procediment administratiu: concepte i fases. Recursos administratius. Les reclamacions

prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals. La jurisdicció contenciosa administrativa: les

parts, objecte del recurs i procediments.

7. La potestat sancionadora. La responsabilitat patrimonial de l'administració. Els contractes de

l'administració: concepte. Tipus. El procediment de contractació.
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IV. Funció pública

8. La Llei de la Funció Pública Valenciana. Normativa de desplegament en matèria de personal.

El personal al servei de la Generalitat Valenciana. La seua classificació. Adquisició i pèrduda

de la condició de funcionari. Situacions administratives. Promoció i carrera administrativa.

Provisió dels llocs de treball.

9. Drets  i  deures  dels  funcionaris  públics.  Retribucions  i  indemnitzacions.  Incompatibilitats.

Règim disciplinari.

10. Règim de Seguretat Social del personal al servei de l'administració del Govern Valencià. Els

òrgans  de  representació  i  la  negociació  col·lectiva  del  personal  funcionari.  La  Llei  de

prevenció de riscos laborals.

BLOC ESPECÍFIC

1. Aigües de consum humà: legislació.

2. Aigües de consum humà: presa i conservació de mostres.

3. Aigües  de  consum humà:  característiques  generals  dels  abastiments  i  procediments  de

potabilització.

4. Aigües de consum humà: principals contaminants i riscos per a la salut.

5. Aigües residuals: composició i característiques de les aigües residuals. Contaminants més

freqüents.

6. Aigües residuals: mètodes bàsics de depuració.

7. Aigües residuals:  presa i  conservació  de mostres.  Anàlisi  in  situ  i  de rutina d'una aigua

residual.

8. Aigües residuals: normativa en matèria d'aigües residuals.

9. Activitats  d'esplai  i  oci:  normativa  en  matèria  de  càmping,  campaments  i  establiments

turístics.

10. Activitats d'esplai i oci: piscines d'ús col·lectiu.

11. Abocaments al litoral: normativa bàsica i organismes competents.

12. Aigües de bany: normativa aplicable, criteris de qualitat, presa i conservació de mostres.

13. Aigües de bany: incidències de les activitats antròpiques en la seua qualitat.

14. Legionel·losi.  Normativa  bàsica,  preses  de  mostres  i  criteris  de  neteja  i  desinfecció

d'instal·lacions.

15. Zones humides: normativa bàsica i competències de les administracions.

16. Zones humides: presa i conservació de mostres.

17. Els residus sòlids urbans. L'arreplegada selectiva.

18. Els residus industrials. Règim jurídic de la seua producció i gestió.

19. Contaminació per soroll i vibracions. Normes de limitació dels nivells de soroll i vibracions.

20. Procediments  analítics  en  la  determinació  de  contaminants  atmosfèrics  en  emissió  i

immissió. Tècniques de mostratge ambiental.

21. Les  xarxes  de  vigilància  i  control  de  la  contaminació  atmosfèrica.  La  seua  gestió  i

importància.
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