PROGRAMA PRÒXIMA OPOSICIÓ PER A l'INGRÉS A l'ESCALA AUXILIAR
Legislació universitària i normativa interna UA.
Tema 1. Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats: Títols: Preliminar (De les funcions i
autonomia de les Universitats), Títol I (De la naturalesa, creació, reconeixement i règim
jurídic de les Universitats), Títol IV (Coordinació, Cooperació i Col·laboració
Universitària), Títol V (De l'avaluació i acreditació), Títol VI (Dels ensenyaments i títols),
Títol VII (De la investigació en la universitat i de la transferència del coneixement) i
Títol XIII (Espai europeu d'ensenyament superior).
Tema 2. Decret 25/2012 de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de
la Universitat d'Alacant: Títol Preliminar (Naturalesa, principis i finalitats), Títol I (De
l'estructura de la Universitat d'Alacant), Títol II (Del govern i representació de la
Universitat), Títol III (De les activitats de la Universitat).
Tema 3. Decret 25/2012 de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de
la Universitat d'Alacant: Títol IV (De la Comunitat Universitària), Títol V (Del règim
econòmic i financer) i Títol VI (De la reforma de l'Estatut).
Tema 4. Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació: Títol
Preliminar, Títol II (Recursos humans dedicats a la investigació) i Títol III (Impuls de la
investigació científica i tècnica, la innovació, la transferència del coneixement, la
difusió i la cultura científica, tecnològica i innovadora).
Tema 5. Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials.
Tema 6. Reglament de seu electrònica de la Universitat d'Alacant. Reglament de
registre electrònic de la Universitat d'Alacant. Reglament de procediment, document i
expedient electrònic. Reglament de comunicacions i notificacions electròniques.
Tema 7. Normes d'execució i funcionament del pressupost de la Universitat d'Alacant.
Tema 8. Normativa que regula la jornada de treball, horaris, permisos, llicències i
vacances del PAS de la Universitat d'Alacant.
Tema 9. Protocol de prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual, per raó de
sexe i per orientació sexual de la Universitat d'Alacant.
Legislació general
Tema 10. Constitució Espanyola: Títol preliminar i Títol I (Dels drets i deures
fonamentals).
Tema 11. Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana: Títol I (La Comunitat
Valenciana), Títol II (Dels drets dels valencians i valencianes) i Títol III (La Generalitat).
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Tema 12. Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes: Títol Preliminar (Objecte i àmbit de la Llei), Títol I (El principi d'igualtat i la
tutela contra la discriminació); Capítol I (Principis generals); articles 23, 24 i 25 del
Capítol II (Acció administrativa per a la igualtat) del Títol II; Capítol I (Igualtat de tracte i
oportunitats en l'àmbit laboral), Capítol II (Igualtat i conciliació); Capítol III (Els plans
d'igualtat de les empreses i altres mesures de promoció de la igualtat) del Títol IV i
Capítol I (Criteris d'actuació de les Administracions Públiques) del Títol V.
Tema 13. Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals: Títol I (Disposicions Generals), Títol II (Principis de protecció
de dades) i Títol III (Drets de les persones).
Tema 14. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern: Títol Preliminar i Títol I (Transparència de l'activitat pública).
Tema 15. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques: Títol Preliminar (Disposicions Generals), Títol I (Dels
interessats en el procediment) i Títol II (De l'activitat de les Administracions Públiques).
Tema 16. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques: Títol III (Dels actes administratius), Títol IV (De les
disposicions sobre el procediment administratiu comú) i Títol V (De la revisió dels actes
en via administrativa).
Tema 17. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: Capítol I,
secció 1ª, 2ª i subsecció 1ª de la secció 3ª i secció 4ª del Capítol II, Capítol III, Secció 2ª
del Capítol IV i Capítol V del Títol preliminar (Disposicions generals, principis d'actuació
i funcionament del sector públic) i Capítols I, II i IV del Títol III (Relacions
interadministratives).
Tema 18. Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la
Funció Pública Valenciana: Títol I (Objecte, principis i àmbit d'aplicació de la Llei), Títol
III (Personal al servei de les administracions públiques), Títol IV (Estructura i ordenació
de l'ocupació pública), Títol V (Naixement i extinció de la relació de servei).
Tema 19. Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la
Funció Pública Valenciana: Títol VI (Drets, deures i incompatibilitats del personal
empleat públic), Títol VII (Provisió de llocs i mobilitat), Títol VIII (Promoció
professional), Títol IX (Situacions administratives de les funcionàries i funcionaris de
carrera).
Tema 20. La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei
de les Administracions Públiques.
Tema 21. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
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Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014: Delimitació dels tipus
contractuals (articles del 12 al 18), Contractes subjectes a una regulació harmonitzada
(articles del 20 al 22), Termini de durada dels contractes i d'execució de la prestació
(article 29), Expedient de contractació (articles del 116 al 119) i Procediments
d'adjudicació dels contractes (articles del 156 al 170).
Informàtica
Tema 22. Microsoft Word 2016:
• Creació, edició i impressió de documents.
• Compartir documents.
 Formats: text, paràgraf, pàgina. Estils.
 Taula, imatges, textos d’ancoratges.
 Índexs i esquemes.
 Comentaris i marques de revisió.
 Document mestre.
 Combinar correspondència.
 Revisió i correcció de text.
 Vista del document.
 Seguretat: contrasenyes, protegir i signatura digital.
 Creació de documents electrònics accessibles.
Tema 23. Microsoft Excel 2016:
 Creació, edició i impressió de fulls de càlcul.
 Compartir i protegir fulls de càlcul.
 Formats (cel·la, fulla).
 Operacions amb dades: importació de dades externes, ordenar i filtrar, eines de
dades, esquema de dades.
 Fórmules i funcions.
 Taules i taules dinàmiques.
 Gràfics.
 Vistes del document.
 Seguretat: contrasenyes, protecció i bloqueig de cel·les, signatura digital.
 Creació de documents electrònics accessibles.
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