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GRUP A

Administració General

ANNEX I

Bloc general

I.  Dret constitucional i organització administrativa  

1. La Constitució espanyola de 1978.

2. El Defensor del Poble. El Tribunal Constitucional.

3. El Govern. El president del Govern. El Consell de Ministres. Estatut dels membres del

Govern. Relacions entre el Govern i les Corts Generals.

4.  L'administració  general  de l'Estat:  òrgans  centrals  i  òrgans  territorials.  L'administració

perifèrica de l'Estat. L'administració general de l'Estat a l'exterior.

5. El poder judicial: la regulació constitucional de la justícia. El Consell General del Poder

Judicial: composició i funcions.

II. Dret autonòmic

6.  L'Estatut  d'Autonomia de  la  Comunitat  Valenciana (I):  estructura,  contingut  i  principis

fonamentals.  Regulació  de  les  institucions  d'autogovern.  Procediment  de  reforma  de

l'Estatut.

7.  L'Estatut  d'Autonomia de la Comunitat  Valenciana (II):  competències  de la  Comunitat

Valenciana. Regulació en matèria d'administració local, economia i hisenda.

8. La Llei de Govern Valencià (I): El president de la Generalitat Valenciana. Elecció i estatut

personal. Atribucions. El Consell. Composició, atribucions i funcions. En especial la potestat

reglamentària. Relacions entre el Consell i les Corts Valencianes.

9. La Llei de Govern Valencià (II): L'administració de la Generalitat Valenciana. Organització,

competència  i  estructura.  Organització  territorial  de les  conselleries.  Responsabilitat  dels

membres del Consell i de l'administració pública de la Generalitat Valenciana.

10.El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Jurídic Consultiu. El Consell

Valencià de Cultura. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El Comité Econòmic i Social.
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III. Institucions de la Unió Europea

11. Les Institucions de la Unió Europea: el Consell de Ministres. La Comissió Europea. El

Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.

IV. Dret administratiu

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

Administratiu  Comú:  objecte,  àmbit  d'aplicació  i  principis  generals.  Les  administracions

públiques i les seues relacions. Òrgans de les administracions públiques.

13.  Els  interessats.  L'activitat  de  les  administracions  públiques.  Disposicions  i  actes

administratius. El procediment administratiu.

14.La revisió d'ofici. Recursos administratius. Les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions

civils i laborals. La jurisdicció contenciosa administrativa: les parts, objecte del recurs i

procediments.

15. La potestat sancionadora. La responsabilitat patrimonial de l'administració.

16.  Els  contractes  de l'administració:  concepte,  característiques.  Tipus.  Procediments de

contractació.

V. Funció pública

17. La Llei de la Funció Pública Valenciana i  normativa de desplegament en matèria de

personal.  El  personal  al  servici  de  la  Generalitat  Valenciana:  Classificació.  Adquisició  i

pèrdua de la condició de funcionari.

18. Situacions administratives dels funcionaris. Promoció i carrera administrativa. La provisió

de llocs de treball. Drets, deures i incompatibilitats dels funcionaris.

19. Règim disciplinari, règim retributiu i règim de seguretat social dels funcionaris.

20.  Els  òrgans  de representació  i  la  negociació  col·lectiva  del  personal  al  servici  de la

Generalitat. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Bloc específic de matèries jurídiques

I. Dret administratiu

1. L'ordenament jurídic administratiu. Fonts: la constitució. La llei. Els tractats internacionals.

El  dret  comunitari.  Els  estatuts  d'autonomia.  Les  lleis  de  les  comunitats  autònomes.  La

potestat reglamentària: límits i control. Procediment d'elaboració de les disposicions generals

a l'administració del Govern Valencià.

2.  Tipologia  dels  ens  públics.  L'administració  institucional.  Els  organismes  públics.  Els

organismes autònoms. Les entitats públiques empresarials.  Les societats  mercantils.  Les

fundacions del sector públic. L'administració corporativa.

Alacant: Glorieta Poeta Vicente Mogica, 5-12   03005   Tel 965133393   Fax 965126626

Castelló: Marqués de Valverde, 8   12003   Tel 964269094   Fax 964232952

València: Juan de Mena, 18   46008   Tel 963919155   Fax 963924334



SINDICAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE

L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA VALENCIANA

INTERSINDICAL VALENCIANA
www.stapv.intersindical.org

3. Principis de l'organització administrativa. Els òrgans de l'administració pública. La potestat

organitzadora. Classes d'òrgans. La competència. La jerarquia.

4. Els drets dels ciutadans en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del

Procediment  Administratiu  Comú.  La  relació  jurídica  administrativa.  Els  registres

administratius. La participació en les administracions públiques.

5. L'acte administratiu: concepte, elements i classes. Motivació.

6.  L'eficàcia dels actes administratius. Notificació i  publicació. Executivitat  i  executorietat.

L'execució  forçosa  per  l'administració.  La  invalidesa  de  l'acte  administratiu:  nul·litat,

anul·labilitat.

7. El procediment administratiu comú: principis inspiradors.  Classes.  Subjectes. Termes i

terminis. Fases. Procediments especials. El silenci administratiu.

8.  La  revisió  dels  actes  en  via  administrativa:  revisió  d'ofici.  Recursos  administratius.

Reclamacions prèvies a l'exercici d'accions en via judicial.

9. El recurs contenciós administratiu. Els procediments davant de la jurisdicció contenciosa

administrativa. Recursos i execució de sentències.

10. Els béns de l'administració. Els béns patrimonials i els béns de domini públic: concepte i

naturalesa. Règim jurídic. La utilització del domini públic. La concessió.

11. L'expropiació forçosa. Fonament i naturalesa. Subjectes, objecte i causa de l'expropiació.

Procediment general. Peculiaritats del procediment d'urgència.

12. Principis de l'activitat administrativa. L'activitat de policia o de limitació. Manifestacions

més importants. Els graus de limitació dels drets i les llibertats.

13. L'activitat de foment. Tipologia i règim jurídic de les seues manifestacions.

14. L'activitat de prestació o de servici públic. Formes de gestió dels servicis públics. La

gestió directa i indirecta. La prestació del servici públic pel sector privat.

15. Els contractes de les administracions públiques. Àmbit objectiu i subjectiu. Actuacions

administratives preparatòries. Procediments de selecció i formes d'adjudicació.

16.  Els  contractes  de  les  administracions  públiques:  perfecció.  Modificacions.  Execució.

Extinció.

17. Relacions entre l'administració local i altres administracions. La potestat reglamentària de

les entitats locals. Béns i servicis de les corporacions.

II. Activitat de l'administració autonòmica

18.  L'acció  administrativa  en  el  medi  ambient.  Espais  naturals.  Competències  de  la

Generalitat Valenciana.

19. L'acció administrativa en sanitat i farmàcies. Competències de la Generalitat Valenciana.

20. L'acció administrativa en educació i cultura. Universitats. Competències de la Generalitat

Valenciana.

21. L'acció administrativa en agricultura i pesca. Competències de la Generalitat Valenciana.

22.  L'acció  administrativa  en  servicis  socials.  Protecció  del  menor.  Competències  de  la

Generalitat Valenciana.
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23. L'acció administrativa en la indústria i el comerç. Protecció al consumidor. Competències

de la Generalitat Valenciana.

24.  L'acció  administrativa  en  el  turisme.  Telecomunicacions.  Investigació  +

Desenvolupament + Innovació (I+D+I). Competències de la Generalitat Valenciana.

25. L'acció administrativa en matèria d'urbanisme i habitatge. Competències de la Generalitat

Valenciana.

26.  L'acció  administrativa  en  transports,  obres  públiques  i  comunicacions.  Ports.

Competència de la Generalitat Valenciana.

27. L'acció administrativa en matèria de justícia. Associacions i fundacions. Competències

de la Generalitat Valenciana.

28.  L'acció administrativa en matèria d'administració local.  Espectacles públics.  Protecció

civil. Competències de la Generalitat Valenciana.

29. L'acció de l'administració en matèria d'ocupació i economia social. Competències de la

Generalitat Valenciana.

III. Recursos humans

30.  Els  recursos  humans en les administracions públiques.  Classes.  Oferta  d'ocupació  i

plans d'ocupació. Principis constitucionals i principis bàsics en matèria de funció pública.

31. La funció pública autonòmica (I). Selecció i promoció del personal. Provisió de llocs de

treball. La seua classificació.

32.  La  funció  pública  autonòmica  (II)  Situacions  administratives,  drets,  deures  i

incompatibilitats. Règim disciplinari.

33. El personal laboral al servici de la Generalitat Valenciana: conveni col·lectiu.

34. La llibertat sindical i els òrgans de representació del personal funcionari i laboral de la

Generalitat Valenciana. Normativa vigent. La negociació de les condicions de treball.

IV. Gestió financera

35. La Hisenda Pública Valenciana: principis i règim jurídic. El pressupost de la Generalitat

Valenciana. Elaboració i aprovació. Execució i liquidació.

36.  La  Hisenda  Pública  Valenciana:  el  control  del  pressupost.  El  règim  dels  crèdits

pressupostaris. La intervenció. La tresoreria.

Bloc específic de matèries econòmiques

I. Teoria i política econòmiques

1. Conceptes econòmics bàsics. Objectius econòmics. Sistemes econòmics. Microeconomia

i macroeconomia. Escassetat i elecció: la corba de possibilitats de producció. El creixement

d'una economia.
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2.  Macromagnituds.  Fluxos  de  rendes  en  l'economia:  producció,  renda  i  despesa.  Les

macromagnituds  econòmiques  en  la  comptabilitat  nacional.  Magnituds  nominals  i  reals,

índexs de preus. Principals fonts estadístiques i organismes productors.

3. El model de l'oferta i la demanda agregada. Les corbes de demanda i oferta agregades a

curt termini. L'equilibri de l'oferta agregada i la demanda agregada. Creixement econòmic:

concepte i factors de desenvolupament. Els cicles econòmics.

4. La intervenció del govern en l'activitat econòmica: concepte de política econòmica. Fins,

objectius i  mitjans de la política  econòmica.  Funcions  econòmiques dels poders públics.

L'existència de distints nivells de govern: conseqüències sobre la confecció i desplegament

de les polítiques econòmiques.

5. El mercat de treball: mecanismes de regulació i indicadors. L'objectiu de plena ocupació

en relació amb altres objectius de la política econòmica. Polítiques d'ocupació: instruments.

Especial referència a la Unió Europea.

6. Inflació i desocupació: diferents enfocaments teòrics. Causes i tipus d'inflació: els seus

efectes. L'equilibri amb desocupació i efectes de la política econòmica. Estabilitat de preus i

polítiques antiinflacionistes. El pacte per l'estabilitat i el creixement.

7. Anàlisi en una economia oberta. Fluctuacions de l'activitat econòmica: causes i efectes.

Polítiques de reequilibri exterior. El nou entorn de la globalització.

8. La política fiscal. L'ingrés públic, la despesa pública i la política redistributiva: objectius,

instruments i efectes. La política monetària: el control dels agregats monetaris i dels tipus

d'interès. L'euro, el Banc Central Europeu i la política monetària a la Unió Europea.

9. La política agrària. L'enfocament tradicional de la política agrària. El nou enfocament de

les  polítiques  agràries  en  el  marc  de  la  Unió  Europea.  La  política  agroambiental.  El

desenvolupament sostenible i la política mediambiental.

10.  La  política  industrial:  objectius  i  instruments.  Polítiques  d'innovació  tecnològica.  La

política energètica, a la UE i a Espanya. Indústria i política mediambiental. La construcció i la

política sobre l'habitatge en l'Estat de les autonomies.

11. La política econòmica i el sector servicis. Característiques del sector servicis. Especial

referència  a  les  polítiques  sobre  telecomunicacions,  sector  financer,  turisme,  transport  i

comerç interior.

12.  La  política  regional.  La  distribució  de  l'activitat  econòmica  en  l'espai:  causes  i

conseqüències.  La  política  regional  a  la  Comunitat  Europea:  instruments,  èxits  i

perspectives. El paper de les ciutats en la política regional.

II. L'economia valenciana

13.  Antecedents.  La  industrialització  incipient:  la  via  valenciana.  L'evolució  recent  de

l'economia valenciana en la segona meitat del s. XX: en especial des de l'ingrés d'Espanya a

la  Comunitat  Europea.  Repercussions  de  l'ampliació  de  la  Unió  Europea  als  25  Estats

membres.
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14. Estructura demogràfica i  territorial de la Comunitat Valenciana. El sistema de ciutats.

Nuclis  i  eixos de desenvolupament de la població.  Mercat  de treball  i  recursos humans:

nivells de qualificació. El capital públic i la seua problemàtica.

15.  L'agricultura  valenciana.  El  model  agrari  valencià.  L'estructura  productiva.  L'evolució

recent  i  la  política  de  la  Generalitat.  Comercialització  agrària  i  cooperativisme.

Infraestructures per a la gestió de l'aigua.

16. La indústria a la Comunitat Valenciana. Característiques estructurals: eixos principals del

desenvolupament industrial i  especialització territorial. Estat actual dels sectors industrials

valencians:  desafiaments  davant  de la  globalització.  La política  industrial  i  de servicis  a

empreses de la Generalitat. Política energètica: el paper de les energies renovables. Balanç

energètic de la Comunitat Valenciana.

17.  La construcció i  el sector servicis a la Comunitat Valenciana. Especial referència als

sectors de comerç interior, transports, financer i turisme. Els servicis no comercials: educació

i sanitat. Polítiques autonòmiques.

18. El sector exterior de l'economia valenciana: característiques i evolució recent (2001 .

2005).  Internacionalització: la promoció exterior, especial referència a la instrumentació a

Espanya i a la Comunitat Valenciana.

III. Administració financera

19.  La  Hisenda  Pública:  concepte  i  teoria.  La  teoria  de  la  hisenda  clàssica.  La  teoria

utilitarista i la teoria keynesiana de la Hisenda Pública. L'economia del benestar. La teoria de

l'elecció col·lectiva.

20.  La teoria  del  pressupost.  Els  principis  pressupostaris  des de la  perspectiva  política,

comptable  i  econòmica.  El  procés  pressupostari.  El  cicle  pressupostari.  Evolució  del

concepte de sistema pressupostari. Les teories sobre models pressupostaris. El pressupost

per programes i la classificació funcional.

21.  Pressupost,  sector  públic  i  principis  pressupostaris  en  el  dret  espanyol.  El  marc  de

referència  de la  Constitució.  Els  principis  pressupostaris  en el  dret  positiu  espanyol.  La

comptabilitat pública a Espanya: concepte i fins. El plan general de comptabilitat i la seua

implantació en l'administració Pública.

22.  Els  efectes  econòmics  del  pressupost.  El  pressupost  i  l'estabilització  econòmica.  El

pressupost equilibrat versus el pressupost compensatori. El dèficit públic i els seus efectes.

Efectes del pressupost sobre el creixement econòmic. Les distintes figures impositives i la

seua influència sobre l'equitat i el creixement.

23.  El  pressupost  de la  Generalitat  Valenciana.  El  cicle  pressupostari  en  la  Generalitat

Valenciana. El Pressupost per programes a l'àmbit de la Generalitat Valenciana. Referència

a  la  classificació  orgànica,  econòmica  i  funcional.  El  vigent  Programa  Operatiu  de  la

Comunitat Valenciana.

24.  Els  crèdits  pressupostaris.  Modificacions  dels  crèdits  inicials.  Crèdits  extraordinaris  i

suplements  de  crèdit.  Transferències  de  crèdit.  Generacions  i  anul·lacions.  Despeses

plurianuals: concepte i funcionament. La liquidació del pressupost.
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25. La comptabilitat pressupostària i la comptabilitat financera en l'àmbit de la Generalitat

Valenciana.  Fases  d'execució  del  pressupost  d'ingressos  i  despeses.  Organització  i

competència en matèria comptable en la Generalitat Valenciana.

26. Intervenció i control intern en l'àmbit de la Generalitat Valenciana. Fiscalització d'actes de

contingut  econòmic.  Fiscalització  prèvia  i  a  posteriori.  Actes  exclosos  de la  fiscalització

prèvia. Normativa d'aplicació. 

27.  El  control extern: la Sindicatura de Comptes i  el Tribunal de Comptes.  El control  de

legalitat versus l'auditoria d'operativa o de gestió.

28.  La  tresoreria  de  la  Generalitat  Valenciana:  organització  i  normativa.  Instruments

financers empleats pel deute públic de la Generalitat Valenciana. El règim d'avals en l'àmbit

de la Generalitat Valenciana.

29. La gestió del pressupost en l'àmbit de la Generalitat Valenciana. Les fases d'execució:

els  documents  comptables.  Comptabilització  de  despeses  de  funcionament,  despeses

d'inversió i  transferències corrents i  de capital.  Concepte de projecte d'inversió i  línia de

subvenció. Comptes extrapressupostàries.

30.  La gestió  de  les despeses  en matèria  de personal  en  la Generalitat  Valenciana.  El

sistema  retributiu  dels  funcionaris  de  la  Generalitat  Valenciana,  inclòs  el  seu  personal

estatutari. Mèrit i pagament de retribucions.

31.  La  capacitat  per  a  autoritzar  despeses  de  contingut  econòmic  en  la  Generalitat

Valenciana.  La  capacitat  d'ordenar  pagaments  en  l'àmbit  de  la  Generalitat.  Delegació

d'atribucions en matèria econòmica: sistemàtica i tipologia.

32. Teoria de la imposició. Concepte i característiques dels ingressos públics. El sistema

tributari  espanyol.  Impostos,  taxes,  preus  públics  i  contribucions  especials:  concepte  i

diferenciació.

33.  Característiques i  estructura dels principals impostos directes i  indirectes. Conceptes

bàsics de la recaptació. La política tributària de la Generalitat Valenciana: especial referència

a la gestió dels tributs propis i cedits.

34. El finançament de les comunitats autònomes. Sistemes de finançament. L'actual model

de finançament.  Referència particular  al  finançament  de la  sanitat  pública.  Canvis  en  la

importància  relativa  dels  recursos  de  la  Generalitat  Valenciana  en  l'actual  sistema  de

finançament autonòmic. Propostes de reforma.

35. El deute públic: concepte i evolució històrica. Classes de deute. El cicle del deute. Deute

públic i equitat fiscal. L'administració del deute. L'endeutament autonòmic i els compromisos

d'estabilitat financera.

36. El sector públic a Espanya: definició i estructura. Concepte d'empresa pública. El sector

públic empresarial: breu evolució històrica (1941 . 2005). El sector públic empresarial de la

Generalitat Valenciana: composició i funcions. El seu reflex en l'estructura financera.
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