PROGRAMA DE MATÈRIES PER A LA PROVA DE CONEIXEMENTS
TÈCNIC DESENVOLUPAMENT LOCAL (ref. 03-2017)
(Annex IX)

Conforme al previst en la convocatòria per a la cobertura de 2 llocs de Tècnic de
Desenvolupament Local (ref. 03-2017), el programa de matèries per a la confecció de la
part teòrica de la prova de coneixements (fase 7 del procés de selecció), s'ajustarà als
següents continguts:

1. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS (80% de les preguntes de la prova teòrica)
Al costat de cadascun dels temes que s'indiquen en la taula següent, s'apunten
possibles fonts d'informació de lliure accés, de manera merament informativa i no
exhaustiva, tenint en compte l'existència d'una gran quantitat de publicacions
especialitzades, bibliografia, manuals o estudis sobre aquestes matèries.
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1.1. Mapa d'entitats que treballen per a l'emprenedoria
1. L’emprenedoria a la
Comunitat Valenciana

www.emprendedores.gva.es
www.emprenemjunts.es

1.2. Principals activitats i programes de suport.
www.emprendedores.gva.es
2.1. Normativa reguladora dels tràmits per a l'obertura
d'establiments comercials, industrials o mercantils.
Especial referència a la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental
d'Activitats a la Comunitat Valenciana.
2.2. Principals característiques de les diverses formes
jurídiques de les empreses.

2. Creació d'activitat
empresarial

www.habitatge.gva.es/web/calidad-ambiental/control-integrado-de-lacontaminacion
www.divaladl.es/es/seccion/ver/la-licencia-de-actividades/1721
www.divaladl.es/es/seccion/ver/elige-tu-forma-juridica-tramites/321
www.emprenemjunts.es

2.3. L'anàlisi de la viabilitat de projectes empresarials:
Plans d'empresa i Viabilitat.

https://divaladl.es/es/seccion/ver/el-plan-de-empresa-y-viabilidad/323
http://encerta.portaldelcomerciante.com

2.4. La importància de l'adequada elecció de local.

www.portaldelcomerciante.com/es/articulo/la-eleccion-local

2.5. Finançament, ajudes i subvencions.

www.emprendedores.gva.es/ayudas_subvenciones_listado
www.pateco.es

3. Activitats econòmiques
(sector primari, indústria,
comerç i servicis):

3.1. Caracterització de les activitats econòmiques en la
província de València.

3.2. L'activitat econòmica en entorns rurals: dificultats i
oportunitats.
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(cont.)

3.3. Comerç, turisme i servicis en l'economia valenciana.

www.indi.gva.es
Atles dels Recursos Territorials Valencians

4. Competències municipals
relacionades amb el
desenvolupament local.

4.1. El desenvolupament local en la normativa reguladora
de les competències de les entitats locals: Llei 7/1985 de
Bases de Règim Local, Llei Autonòmica 8/2010, de Règim
local de la Comunitat Valenciana. Panorama actual.

4.2. Regulació de l'activitat empresarial en mercats
municipals i mercats de venda no sedentària.

http://www.turisme.gva.es
www.boe.es
www.dogv.gva.es
www.iidl-valencia.es
/www.mercadosmunicipales.es
www.portaldelcomerciante.com/es/articulo/venta-no-sedentaria
www.indi.gva.es/web/comercio/venta-no-sedentaria

5. Programes d'impuls en
matèria d'ocupació, promoció
econòmica i desenvolupament
local

5.1. Formació professional per a l'ocupació.

www.servef.gva.es

5.2. Tallers d'ocupació.

www.servef.gva.es

5.3. Certificats de professionalitat.

www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesiona
lidad/certificados_profesionalidad.html

5.4. “Avalem joves”: Pla integral de formació i ocupació per
a joves 2016-2020.

www.servef.gva.es/avalem-joves

5.5. Programa integral de qualificació i ocupació (PICE).

empleoygarantiajuvenil.camara.es/

5.6. L'assessorament per a la consolidació, creixement o
modernització d'empreses.
5.7. Principals convocatòries d'ajudes europees en matèria
de desenvolupament local.
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6.1. Plataformes web per a la gestió tècnica en matèries
relacionades amb el desenvolupament local.
6. Dinamització de xarxes o
portals virtuals.

6.2. La promoció de l'activitat econòmica de la Comunitat
Valenciana a través de galeries empresarials on-line.

www.divaladl.es
www.portaldelcomerciante.com
www.comercioscomunitatvalenciana.com
www.galeriaempresarial.es

6.3. Xarxes socials i desenvolupament local.

7. Promoció de l'activitat
econòmica del territori.

8. Activitat empresarial i
territori

7.1. Accions de dinamització empresarial a nivell local
(campanyes, fires, animació urbana, etc.)
7.2. Difusió d'atractius locals per a la generació d'activitat
econòmica.

www.agecu.es
www.pateco.es

8.1. L'activitat empresarial en l'estratègia territorial de la
Comunitat Valenciana.

www.agecu.es
www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructuraverde/estrategia-territorial-de-la-comunitat-valenciana-77496
www.pateco.es

8.2. Estudis i plans estratègics de desenvolupament local.

www.patsecova.es
www.iidl.es

8.3. Recursos territorials de la província de València.

9. Anàlisi de l'entorn
socioeconòmic.
10. Altres temàtiques similars
directament relacionades amb
les funcions del lloc oferit en
la convocatòria

www.pateco.es

8.4. Minimització de l'impacte de l'activitat econòmica
sobre el medi ambient.
9.1. Principals fonts de dades i indicadors per a analitzar
l'entorn socioeconòmic local.
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2. CONEIXEMENTS GENERALS (20% de les preguntes de la prova teòrica)

TEMA 2.1.- Legislació d'aplicació a DIVALTERRA (segons el seu text vigent):
- Constitució Espanyola de 1978.
- Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
- 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, sols els següents articles:
 Disposició Addicional Primera, articles 52, 53, 54, 55 i 59.
- Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, sols els següents
articles:
 Articles 51 i 55 inclosos en l'Article 4, apartat 4.
 Articles del 86 al 91, tots dos inclusivament, de la Secció 1ª del Capítol IV.

Maig 2017.
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