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Ayuntamiento de Alfafar
Anuncio del Ayuntamiento de Alfafar sobre bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de técnico de 
Promoción Oficial del Valenciano.

ANUNCIO
Por Decreto de la Alcaldía número 2019-1543 de 28 de junio de 2019, se ha resuelto aprobar las bases del citado Procedimiento de selección, 
con la redacción que sigue a continuación:
BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA DE 
TÈCNIC/A OFICINA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ (GRUP A, SUBGRUP A2), 50 % JORNADA, PERTANYENT A l'ESCALA 
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL.
BASE PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte de la present convocatòria la provisió en propietat, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una plaça de Tècnic/a Oficina de 
Promoció del Valencià (Plaça 13- F) vacant en la plantilla d'aquest Ajuntament, al 50 % jornada, enquadrada en el grup A, Subgrup A2, co-
rresponent a l'escala d'administració general, compresa en l'oferta d'ocupació pública de 2017.
BASE SEGONA. NORMATIVA APLICABLE
Les presents Bases es regeixen pel que es disposa en el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova el text refós de la llei 
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació 
i Gestió de la Funció Pública Valenciana; així com per la normativa reglamentària de desenvolupament de les citades disposicions legals.
BASE TERCERA. CONDICIONS DELS/DE LES ASPIRANTS
Per a ser admès/a en el procés selectiu els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits:
a) Estar en possessió d’un títol de grau universitari, a més de tenir els certificats oficials administratius de Grau superior i de capacitació tèc-
nica en Llenguatge administratiu de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
b) Posseir la nacionalitat espanyola o, d'acord amb l'establert en l'art. 57 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, sobre l'accés a 
determinats sectors de la funció pública dels nacionals dels altres Estats Membres de la Unió Europea.
c) Tenir més de 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació.
d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l'acompliment de les corresponents funcions del lloc.
e) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari del servei a l'Estat, a les Comunitats Autònomes o a les Corporacions Locals, ni 
trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
f) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la Taxa corresponent, l'incompliment d’aquest fet serà un requisit no esmenable.
Tots els requisits hauran de complir-se en l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se durant tot el procés objecte de la 
present convocatòria. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió com a funciona-
ri de carrera.
BASE QUARTA. SISTEMA SELECTIU
El sistema selectiu serà el Concurs-Oposició.
BASE CINQUENA. PRESENTACIÓ DE LES INSTÀNCIES
Les instàncies en què se sol·licite formar part en la present convocatòria es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament d'Alfafar, i s’hi 
podrà utilitzar la instància model que figura com a Annex II. Les instàncies es presentaran en el Servei d'Atenció al Ciutadà o en la forma que 
determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Reguladora del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
durant el termini de 20 dies hàbils, a partir del següent de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.
En cas que les instàncies es presenten en altres Organismes Públics per mitjà de finestreta única, serà requisit necessari que el sol·licitant re-
meta un fax (96 318 60 35), comunicant la presentació de la instància dirigida a l'Ajuntament, al Departament de Recursos Humans.
Junt amb la instància s’haurà d'adjuntar la següent documentació:
a) Justificant d'haver ingressat, prèvia autoliquidació expedida pel Servei d'Atenció al Ciutadà (S.A.C.), els drets d'examen, que es fixen en 
62,89 €, on s'indicarà clarament la plaça objecte de la convocatòria.
La taxa per concurrència a proves selectives únicament es retornarà, prèvia petició de l'interessat, en cas de ser exclòs del procés selectiu per 
falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part aquest.
En cap cas, la presentació i pagament de la taxa dels drets d'examen suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la 
forma escaient, de la sol·licitud. 
Gaudiran d'exempció aquells subjectes passius que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en situació de desocupació i hauran ¡ de 
presentar, a fi d'acreditar fefaentment aquesta circumstància, el certificat del SERVEF en el qual haurà de constar la situació de l'aturat i del 
SEPE de no ser perceptor de cap tipus de subsidi. 
b) Fotocòpia acarada del Títol acadèmic exigit.
c) Igualment, les persones aspirants declararan de forma expressa i formal en la sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits establerts 
en la base segona (requisits dels candidats). 
Posteriorment, i a requeriment de l'òrgan de selecció, i previ a la fase de concurs, s’haurà d'aportar:
La documentació acreditativa dels mèrits degudament acarada perquè es puga baremar; es presentarà en sobre tancat. No es valorarà la docu-
mentació que no complisca aquest requisit.
La valoració tant dels mèrits del concurs com dels requisits establerts per a poder participar es referirà a la data de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds per a participar en el procés de selecció. En aquest sentit es podran efectuar les comprovacions oportunes en qual-
sevol moment.
No serà necessària l'aportació dels requisits enunciats quan la documentació dels quals conste ja acreditada, i si escau, vigent, en els expedients 
administratius existents en aquesta Administració.
BASE SISENA. ADMISSIÓ D'ASPIRANTS
Acabat el termini de presentació de sol·licituds, per resolució de l'Alcaldia-Presidència dictada en un termini màxim d'un mes, que es farà 
pública en el Butlletí Oficial de la Província de València, Tauler d'anuncis de la Corporació i pàgina web de l'Ajuntament, es declararà apro-
vada la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es en el procés selectiu i es concedirà un termini de deu dies hàbils per a reclama-
cions i/o esmenes. 
Transcorregut el termini anterior i esmenats els defectes, i vistes les reclamacions, l'Alcalde-President dictarà resolució aprovant la llista de-
finitiva d'admesos/es i exclosos/es i, si escau, el motiu de la no admissió, així com, la resolució de reclamacions presentades, que es publicarà, 
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així mateix, en el Tauler d'anuncis de la Corporació i pàgina web de l'Ajuntament. En el mateix acte d'aprovació de la llista definitiva s'assenyalarà 
el dia, hora i lloc del començament del primer exercici.
Aquesta última publicació servirà de notificació a l'efecte d'impugnacions i recursos.
BASE SETENA- ÒRGAN DE SELECCIÓ
L'Alcaldia en la mateixa resolució en què s'aprove la llista provisional, designarà als membres de l'Òrgan de Selecció, que tindrà la conside-
ració d'òrgan col·legiat de l'administració, es regirà pel que es disposa en la normativa vigent i estarà constituït pels següents membres:
*President/a: Un funcionari/a de l'Administració Local pertanyent a igual o superior grup i subgrup de titulació, amb titulació igual o superior 
a la requerida, i qualificació professional acreditada, designat per l'Alcaldia amb el seu respectiu suplent.
*Secretari/a: La Secretària de la Corporació o un/a funcionari/a d’aquesta en qui delegue.
Vocals:
*Un/a funcionari/a de l'Administració Local pertanyent a igual o superior grup i subgrup de titulació, amb titulació igual o superior a la re-
querida, i qualificació professional acreditada, designat per l'Alcaldia, amb el seu respectiu suplent.
*Un/a funcionari/a de l'Administració Local pertanyent a igual o superior grup i subgrup de titulació, amb titulació igual o superior a la re-
querida, i qualificació professional acreditada, designat per l'Alcaldia, amb el seu respectiu suplent.
*Un/a funcionari/a de l'Administració Local pertanyent a igual o superior grup i subgrup de titulació, amb titulació igual o superior a la re-
querida, i qualificació professional acreditada, designat per la Generalitat Valenciana, amb el seu respectiu suplent.
L'Òrgan de Selecció no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament. 
Els vocals hauran de posseir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a la plaça convocada.
Els membres de l'Òrgan de Selecció hauran d'abstenir-se d'intervenir, notificant-ho a l'autoritat convocant, i els aspirants podran ser recusats 
quan concórreguen circumstàncies previstes en l'art. 23 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
BASE VUITENA- PROCÉS SELECTIU
A.- FASE D'OPOSICIÓ
• PRIMER EXERCICI. Obligatori i eliminatori
Exercici escrit: consistirà a desenvolupar, en un temps màxim de 90 minuts, dos temes, d'entre tres dels proposats per L'Òrgan de Selecció. 
L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts, sent necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
L'Òrgan de Selecció qualificarà l'exercici i valorarà els coneixements sobre els temes extrets, la formació general, la claredat i qualitat d'expressió 
escrita, la forma de presentació i exposició, l'ordre d'idees i capacitat de síntesi de l'aspirant.
• SEGON EXERCICI. Obligatori i eliminatori
Supòsit pràctic: consistirà a resoldre, en un temps màxim de 90 minuts, cinc supòsits pràctics sobre llenguatge administratiu, proposats per 
L'Òrgan de Selecció. 
L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts, sent necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
Els aspirants exposaran els tems en sessió pública i el tribunal valorarà la correcció, la fonamentació i la presentació de l'exercici.
B.- FASE DE CONCURS
• EXPERIÈNCIA, FINS A UN MÀXIM DE 4 PUNTS 
Es valorarà, a raó de: 
- 0,15 punts, cada mes complet de serveis en actiu exercint funcions, sota qualsevol forma de provisió, en llocs de Tècnic de valencià en 
qualsevol administració pública. 
- 0,10 punts, cada mes complet de serveis en actiu exercint funcions, sota qualsevol forma de provisió, en llocs de Tècnic de valencià en 
l'activitat privada. 
• FORMACIÓ. FINS A UN MÀXIM DE 4 PUNTS
Cursos de formació i perfeccionament: 
Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament homologats per l'IVAP o, si és el cas, aquells que hagen sigut impartits o homologats per 
una Administració Pública, que hagen sigut cursats pels aspirants i el contingut dels quals tinga relació amb l'àmbit funcional de la plaça.
L'assignació de punts es realitzarà d'acord amb l'escala següent: 
a) De 100 o més hores: 2 punts 
b) De 50 o més hores: 1,5 punts 
c) De 25 o més hores: 0,50 punts 
d) De 15 o més hores: 0,25 punts 
BASE NOVENA. RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU
La nota final del procés de selecció vindrà determinada per la suma de la qualificació obtinguda en cadascuna de les fases, sempre que s'haguera 
superat la fase d'oposició.
L’aspirant amb major qualificació final serà proposat per l'òrgan de selecció pera ser nomenat en la plaça objecte de la convocatòria.
L'Alcaldia-Presidència nomenarà a l'aspirant proposat com a Tècnic/a Oficina Promoció del Valencià, que prendrà possessió en el lloc de 
treball, en el termini no superior a trenta dies comptats a partir del següent al que li siga notificada la proposta de nomenament, prèvia apor-
tació de la documentació acreditativa de les condicions de capacitat i requisits exigits en convocatòria, excepte aquells que ja es troben en 
poder de l'Ajuntament.
BASE DESENA- CREACIÓ DE BORSA
Amb els/as aspirants que no hagen superat el concurs-oposició i que hagueren superat com a mínim el primer exercici de la Fase d'oposició, 
ordenats per ordre de la puntuació total obtinguda, es formarà una borsa de treball per a possibles futurs nomenaments interins o contractacions 
temporals, que derogarà totes les borses que per a les places oferides s'hagueren constituït anteriorment.
BASE ONZENA. INCIDÈNCIES
L'òrgan de selecció queda autoritzat per a resoldre dubtes que es presenten i adoptar els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu 
en tot el no previst en les presents bases.
BASE DOTZENA - NORMATIVA APLICABLE
En tots els aspectes no previstos per les presents bases específiques, serà aplicable el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per la 
qual s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció 
Pública Valenciana i altres disposicions estatals i autonòmiques vigents referides al personal al servei de les Administracions Públiques. 
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BASE TRETZENA- PUBLICACIÓ
Les presents bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i, en extracte, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). 
Els successius anuncis derivats d'aquesta convocatòria, a resguard del termini de presentació de sol·licituds i de la llista provisional i definiti-
va d'admesos/es i exclosos/es, seran publicats en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i, si escau, en la pàgina web municipal, tenint aquesta 
última caràcter merament informatiu.
BASE CATORZENA. - RECURSOS
Contra l'aprovació d'aquestes bases que esgoten la via administrativa, es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós-administra-
tiu davant l'Alcalde de l'Ajuntament, durant el termini d'un mes, a explicar des de l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, de conformitat amb el previst en l'article 123 de la Llei 39/2015 1 d'octubre, Reguladora del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques.
En qualsevol moment, sempre abans de la publicació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, l'Alcalde de l'Ajuntament podrà mo-
dificar o deixar sense efecte les convocatòries mitjançant l'adopció de la resolució corresponent, que serà publicat en la forma prevista en la 
base anterior.

TEMARI

ANNEX I
Part I. 
Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978: Principis generals, estructura i contingut.
Tema 2. L'organització territorial de l'Estat. L'Administració Local i de les Comunitats Autònomes. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana. Estructura.
Tema 3. El municipi: Elements que ho integren. El Terme municipal. La població. L'empadronament.
Tema 4. L'Organització Municipal. Òrgans necessaris i Òrgans complementaris. Funcionament dels Òrgans Col·legiats municipals.
Tema 5. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: el procediment administratiu. 
Principis generals. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: Funcionament electrònic del sector públic.
Tema 6. L'acte administratiu. Concepte, elements i classes. Requisits: motivació i forma. L'eficàcia dels actes administratius. La notificació: 
contingut, termini i pràctica.
Tema 7. Personal al servei de l'Administració Local: Classes i Règim Jurídic. Drets i deures dels empleats públics.
Tema 8. El pressupost municipal: contingut i estructura. Procediment d'aprovació. 
Tema 9. Els tributs locals. L'impost sobre Béns Immobles. L'impost sobre Activitats Econòmiques. L'impost sobre Vehicles de Tracció Mecà-
nica. L'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de Naturalesa Urbana.
Tema 10. Els Béns de les Entitats Locals. Classes. Prerrogatives i potestats de les Entitats Locals respecte dels seus béns. Els béns de domini 
públic. Els béns patrimonials. 
Tema 11. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Conceptes bàsics. Drets i obligacions. 
Tema 12. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes. Conceptes bàsics.
Part II. 
Tema 13. La dimensió social del llenguatge: la sociolingüística i la sociologia del llenguatge. Psicologia
Tema 14. El multilingüisme i el contacte de llengües. La interferència i la transferència lingüístiques. El conflicte lingüístic.
Tema 15. Política i planificació lingüístiques. La planificació del corpus i de l’estatus. Elements i fases de la planificació lingüística. El dret 
lingüístic i la inseguretat lingüística.
Tema 16. El manteniment i la substitució lingüístics. Fases i processos del cessament de la reproducció lingüística.
Tema 17. La planificació i la superació de la substitució lingüística. La inversió de la substitució lingüística. La normalització lingüística. La 
dinamització i promoció lingüístiques.
Tema 18. La situació actual de la llengua. La dinàmica sociolingüística valenciana. Llengua minoritzada i llengua minoritària. El conflicte 
sociolingüístic alencià. Polítiques i planificació lingüístiques. El multilingüisme autocentrat.
Tema 19. Iniciatives de promoció de l’ús social de les llengües. Estudi, planificació i seguiment d’una campanya de promoció del valencià. 
Campanyes i exemples d’èxit.
Tema 20. Demolingüística. Recursos per al mesurament de la competència i usos lingüístics. L’estadística com a eina per a la presa de decisions. 
Anàlisi de les enquestes de coneixements i ús del valencià de la Generalitat Valenciana. Sèrie històrica i evolució.
Tema 21. L’especialització del llenguatge. La diferenciació dels textos especialitzats. El llenguatge jurídic i administratiu, el llenguatge cien-
tífic i tècnic i el llenguatge periodístic.
Tema 22. La terminologia. Entitats de referència terminològica. Teories i polítiques terminològiques. La terminologia en llengua valenciana. 
Observatoris de neologia i cooperació internacional.
Tema 23. Les gramàtiques i les obres lexicogràfiques. Tipus. Diccionaris i obres de referència. Els criteris lingüístics i els models lingüístics.
Tema 24. Els criteris lingüístics de l’Administració de la Generalitat. Evolució i vigència. Altres criteris lingüístics. Llibres d’estil i criteris 
estilístics.
Tema 25. La llengua oral: la fixació de l’estàndard oral. L’aportació valenciana. El caràcter funcional de l’estàndard.
Tema 26. La normativització en l’àmbit valencià: de les Normes de Castelló (1932) als documents normatius de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua. L’aportació de les universitats valencianes.
Tema 27. Teories lingüístiques i corrents metodològics: gramàtica tradicional, estructuralisme, generativisme i lingüística textual.
Tema 28. Els nivells de l’anàlisi lingüística. La lingüística textual. Competència textual i competència comunicativa. Elements per a una tipo-
logia textual: criteris formals i comunicatius.
Tema 29. Els nivells de l’anàlisi textual i les propietats textuals. L’adequació pragmàtica, la coherència semàntica i la cohesió sintàctica.
Tema 30. Mètodes d’ensenyament i aprenentatge de llengües. La lingüística i l’ensenyament de llengües. L’enfocament comunicatiu. 
L’enfocament orientat a l’acció.
Tema 31. L’aprenentatge de llengües en adults. El desenvolupament del procés d’aprenentatge. Adquisició de l’L1 i de l’L2. El model 2+2 en 
territoris amb dues llengües oficials.
Tema 32. Competència plurilingüe i pluricultural. Llengües en contacte: els aspectes psicològics i neuronals del bilingüisme.
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Tema 33. L’aprenentatge d’una segona llengua. L’estudi del bilingüisme en la psicologia social: característiques de la comunitat bilingüe. 
L’educació bilingüe. La mescla de codis lingüístics.
Tema 34. Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERCL). Enfocament i nivells comuns de referència. Activitats i estratègies 
comunicatives: producció, recepció, interacció i mediació orals i escrites.
Tema 35. El paper de les tasques en l’ensenyament de llengües. Diversificació lingüística i currículum. L’avaluació del grau de domini de les 
llengües.
Tema 36. Criteris d’avaluació de llengües. Processos d’estandardització de la qualificació. Procediments per a relacionar exàmens d’idio- mes 
amb el MECRL.
Tema 37. L’avaluació del nivell de domini en llengua: Disseny de tasques i elaboració de proves per a avaluar competències orals i escrites. 
Pilotatge i ancoratge de proves.
Tema 38. El plurilingüisme en l’ensenyament. Programes, models i evolució històrica.
Tema 39. Llengua i immigració. L’acollida lingüística i el foment de la diversitat lingüística.
Tema 40. Autoformació lingüística i autoaprenentatge. TIC aplicades a l’ensenyament de llengües. Plataformes de formació i avaluació lin-
güístiques.
Tema 41. Acreditació de les competències lingüístiques: la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. El nou sistema de proves de la 
JQCV i el Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Tema 42. El Portafolis europeu de les llengües. Utilitats, models i implementació. Europass aplicat al reconeixement de competències lingüís-
tiques.
Tema 43. La llengua i les indústries del llenguatge. Eines informà tiques de traducció: la traducció automàtica, la traducció assistida, el trac-
tament de textos. Els principals programes de traducció. Les memòries de traducció.
Tema 44. La traducció com a acte complex de comunicació. Funció de la traducció. Mètodes, estratègies i procediments tècnics de la traducció.
Tema 45. Tipus de traducció directa i traducció obliqua. Límits de la traducció i mecanismes de restitució. Traducció i correcció en els pro-
cessos de normalització lingüística. La importància de les traduccions en contextos d’interposició lingüística.
Tema 46. El multilingüisme a l’Estat espanyol. Tractament de les llengües oficials a l’Estat. Publicació de la legislació de l’Estat. Impresos 
normalitzats i senyalització. Ús de les llengües oficials al Senat. Promoció de les llengües oficials a l’exterior.
Tema 47. Les llengües i les modalitats lingüístiques en els estatuts d’autonomia. Les lleis de normalització lingüística de les comunitats autò-
nomes. La política lingüística a les comunitats autònomes.
Tema 48. Les llengües en l’Administració pública. Les llengües en la funció pública. Les llengües en el procediment administratiu comú. Les 
llengües en l’Administració de justícia.
Tema 49. Les llengües en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Llengua pròpia i llengua oficial. La Llei 4/1983, de 23 de nov-
embre, d’ús i ensenyament del valencià. Desplegament normatiu.
Tema 50. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Acords normatius. La normativa i l’onomàstica.
Tema 51. Les llengües en els mitjans de comunicació. Normativa reguladora. La Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei 
públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat.
Tema 52. Garantia dels drets lingüístics. Sistemes de protecció a les comunitats autònomes. Normativa reguladora. Àmbit públic i àmbit privat. 
Els drets de les persones consumidores i usuàries. Els drets lingüístics en la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Tema 53. El multilingüisme com a fet social i com a fet individual. Evolució i tendències. Principals corrents de multilingüisme. Autors des-
tacats.
Tema 54. La gestió del multilingüisme en el marc de la globalització: polítiques lingüístiques de la Unió Europea i del Consell d’Europa.
Tema 55. El multilingüisme en el Consell d’Europa. La Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. Naturalesa jurídica de la Carta. 
Tipologia dels compromisos. Mecanismes de control. Ratificació de la Carta per l’Estat espanyol.
Tema 56. Informes de la Comissió d’Experts sobre l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries a Espanya. Reco-
manacions del Comité de Ministres del Consell d’Europa sobre l’aplicació de la Carta per part d’Espanya.
Tema 57. Llengües i economia. La gestió lingüística en el món empresarial. La responsabilitat social de les empreses. 
Tema 58. Onomàstica: antroponímia i toponímia. Els gentilicis. La legislació sobre l’onomàstica. Criteris de traducció. La traducció de topò-
nims, antropònims i altres noms propis.
Tema 59. Aspectes convencionals en el llenguatge administratiu. Tipus de lletra. Majúscules i minúscules. Abreviacions. El llenguatge de 
gènere.
Tema 60. La coordinació entre els serveis ligüístics municipals. La Xarxa de Serveis Lingüístics. Les campanyes de sensibilització dels serveis 
lingüístics en l’àmbit municipal. 
En cas que algun tema dels inclosos en el TEMARI es vera afectat per alguna modificació, ampliació o derogació legislativa, s'exigirà en 
qualsevol cas a l'aspirant el coneixement de la legislació vigent sobre aquest tema en el moment de la realització de les respectives proves.
En Alfafar, a 3 de julio de 2019.—El alcalde, Juan Ramón Adsuara Monlleó.
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ANNEX II 

NOM I COGNOMS: 
 DNI:   

TELÈFON: 

DOMICILI: 

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA: 

CORREU ELECTRÒNIC: 

Atés que s’ha obert el termini d'admissió de sol·licituds per a la PROVISIÓ EN 
PROPIETAT D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A PER A L'OFICINA DE PROMOCIÓ DEL 
VALENCIÀ, (GRUP A, SUBGRUP A2), 50 % JORNADA, PERTANYENT A l'ESCALA 
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL. 
EXPOSA: 

* Que reuneix tots i cadascú dels requisits exigits a la convocatòria 

* Que no pateix malaltia o defecte físic que impedixca el desenvolupament de les 
corresponents funcions. 

* Que no es troba inhabilitat o inhabilitada penalment per a l'exercici de funcions 
públiques. 

* Que no ha sigut separat o separada, mitjançant expedient disciplinari de qualsevol 
Administració o ocupació. 

SOL·LICITA:
Ser admés/esa en l'esmentat procés selectiu. 

DOCUMENTS ADJUNTS: 
  Fotocòpia acarada del títol acadèmic 
  Fotocòpia acarada del Document Nacional d'Identitat. 

Fotocòpia d'haver abonat les taxes. 

 A  ___________________ , ____ de_______________ de 2019. 

Signat: ____________________________ 
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