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ÀREA 1
01. A continuació hi ha cinc fragments de documents administratius diversos.
Llija’ls atentament i relacione cada un d’estos amb una de les nocions que
s’indiquen al final del text.

A

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals
comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la
convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

B

Els deutes tributaris només podran condonar-se en virtut de llei i en la
quantitat i amb els requisits que es determinen en esta.

C

La present llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.

D

No podran ser objecte de subvenció les persones o entitats que no es
troben al corrent dels seus deutes amb la Seguretat Social.

E

Els tècnics competents han informat en contra del projecte, ja que este
no complix els requisits exigits en les bases de la convocatòria.

Escriga la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Efecte
Dictamen
Acabament
Proscripció
Remissió
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ÀREA 2
02. Redacte un recurs de reposició contra la resolució de la persona titular de la
Direcció General de Centres Docents per la qual se l'ha exclòs en una borsa
de treball.
(El document ha de tindre aproximadament 200 paraules i 24 línies.)
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03. Redacte, com a titular de la secretaria d'un consell escolar d'un col·legi
d'Educació Primària, una convocatòria de reunió d'este òrgan col·legiat.
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ÀREA 3
04. Llija el fragment del document administratiu que hi ha a continuació i
òmpliga els buits amb la paraula o les paraules que hi falten per a completarne el sentit.
(Pare atenció a no repetir cap paraula.)
Els participants hauran de treballar en l’Ajuntament d’Aldaia i __________________
al grup C2 de l’escala d’administració especial, amb la categoria de bomber, amb una
_________________ de dos anys, de la plantilla municipal de funcionaris.
Aquells que vullguen participar en les proves ____________________ corresponents
hauran presentar, juntament amb la _____________________, el resguard que
_______________ el pagament dels drets d’examen. Si el pagament s’efectua per gir
postal, s’hi ______________ el número de gir.
L’import dels drets d’examen i de formació de l’expedient per cadascuna de les
proves selectives _______________________ en la convocatòria, i solament podrà
ser _______________ si l’aspirant no és admés a les proves.
Després del procés de presentació de participants, l’Alcaldia dictarà una
______________, dins del mes següent, on declare aprovades les llistes provisionals
de participants, la qual es farà constar en el Butlletí Oficial de la Província i en el
_________________ d’anuncis de l’Ajuntament.
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05. Òmpliga els buits de les frases següents amb les paraules, sintagmes o
locucions que hi falten, tenint en compte que siguen sinònims de les
expressions o de les paraules que trobarà entre parèntesis.
EXEMPLE:
El govern ha
1.

nomenat

(DESIGNAT) els seus ambaixadors.

L’Ajuntament té previst fer un pla ______________ (PER A QUATRE ANYS)
per a la millora de les condicions socials del municipi.

2.

A la nostra comarca hi ha una gran extensió de ____________ _ (GRANS
EXTENSIONS DE TERRENY NO CONREAT COBERT D'ARBRES) públiques.

3.

L’Administració necessita augmentar la _______________ (QUANTITAT DE
DINERS PERCEBUDA) d’impostos per tal de disminuir el dèficit fiscal.

4.

La

secretària

autonòmica

ha

proposat

______________

(DIFERIR,

POSPOSAR, RETARDAR, ATARDAR, POSTERGAR) la data de la reunió
5.

El precepte mencionat ha quedat _______________ (ANUL·LAT, SUPRIMIT,
DEROGAT, CANCEL·LAT, INVALIDAT, REVOCAT) en la nova redacció de la llei.

06. Subratlle les majúscules i les minúscules incorrectes del text que hi ha a
continuació.
Amb l’entrada en vigor de la llei 4/1998, d’11 de juny, i segons establix el seu Títol
primer, s'encomana a la Conselleria competent en matèria de Cultura elaborar,
perquè siga aprovada pel Consell, la relació d’elements que formen part de l'Art
Rupestre de la Comunitat Valenciana.
La Generalitat ha gestionat durant anys el Patrimoni Cultural, l'ha actualitzat amb un
important nombre de noves inscripcions i també l'ha adaptat als requeriments que
exigix la nova normativa en esta matèria.
L’any 2008, la Generalitat, sabedora que les pintures de l'Art Rupestre de la
Comunitat Valenciana constituïxen un exemple únic en el món i que són un recurs
patrimonial de primer orde, va crear una línia nominativa en els Pressupostos de la
Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià per a protegir-les.
Els jaciments de la província de Castelló s'han recollit en una base de dades que
arreplega la informació necessària per a la seua correcta protecció i que s'ha
convertit en una excel·lent ferramenta per a gestionar este patrimoni. Els treballs
realitzats han permés documentar nous jaciments, que es detallen en l'annex a esta
Resolució.
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07. Tot seguit hi ha un fragment d’un document legal sense signes de puntuació.
Pose-hi tots els signes que calga.
(Diferencie també els punts i seguit dels dos punts i a part que hi ha en l’exercici (a
banda del punt i final). Els punts i a part els haurà de marcar amb el signe //.)
La divisió en dos lleis especials del règim jurídic de les societats anònimes i de les
societats de responsabilitat limitada no va ser conseqüència del procés de
descodificació sinó del fet que l’extensió de la normativa no permetia la inclusió
d’estos règims jurídics dins del Codi de Comerç de 1885 que dedicava pocs articles
a les societats anònimes i que no tenia en compte les societats de responsabilitat
limitada es van promulgar per tant les lleis de 1951 i de 1953 com a textos legals
independents característica que s’ha mantingut des de llavors com a tret de la
legislació societària espanyola en compte de la regulació en una única llei el
legislador ha afrontat l’articulació de la disciplina de les societats de capital en
moments successius i de manera separada esta dualitat legal no hauria suscitat
especials problemes si el contingut haguera estat prou coordinat no obstant això
encara que el legislador ha tractat d’aconseguir eixa coordinació el resultat no ha
sigut plenament satisfactori a més després de les grans reformes realitzades al final
del segle passat hi ha descoordinacions imperfeccions i llacunes però la doctrina i la
jurisprudència han oferit solucions legals divergents sense que hi haja raó suficient
per a això per tot el que s’ha exposat anteriorment les Corts Generals han
considerat necessari encomanar al Govern l’elaboració d’un text refós de les
normes legals sobre societats de capital amb la important addició d’una part de la
Llei del Mercat de Valors i dels articles del Codi Mercantil dedicats a la societat
comanditària per accions una forma social derivada que s’usa escassament en la
pràctica
08. Subratlle les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i escriga davall
les esmenes corresponents.
• L’endós és una clàusula escrita en el pagaré, per la que el tenidor del pagaré,
mitjançant la firma, transmet a un tercer tots els drets derivats del mateix, convertintse des d’eixe moment en obligat canviari.

• El demandant ha parat el procés, tota vegada que l’Ajuntament ha fet els tràmits per
personar-se en el cas, com a corresponsable de l’acte on s’havien pronunciat les
paraules.

• Després de pronunciar la sentència, el tribunal informarà als afectats del seu dret de
resarciment i indemnització, de conformitat amb la legislació nacional.
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• La comissió acceptarà les propostes, sempre i quan hagen sigut aprovades per
consens i es presenten dins del termini establit en el reglament, però no garantitzarà
que es puguen assumir.

• La pretensió del recurrent està orientada a que es confirme la suma declarada per a
poder així estimar el caudal econòmic que posseïx després de totes les gestions.

• Per a poder presentar-se al concurs, els aspirants han de complimentar
correctament el formulari, i aportar la documentació exigida en les bases,
degudament acarada per un organisme oficial.

• Els membres de la directiva han manifestat que la situació actual de l’empresa és
complicada, el que requerirà d’una nova iniciativa que incloga un canvi d’estratègia
de cara a millorar la imatge i fomentar la producció.

• Esta direcció general considera necessari comprovar expressament que els titulars
dels drets han de complir el mandat emanat del reial decret esmentat anteriorment;
de no fer-ho així, seran sancionats segons el que establix la llei.

• Els veïns l’han acusat de fer un desfalc de més de 1.300.000 €. de factures no
pagades des de que era el president de l’associació d’empresaris de la comarca.

• Una vegada elaborat l’informe, se sotmetrà a quants controls siguen necessaris per
a complir la normativa corresponent.
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09. Trobarà a continuació cinc referències a elements lèxics del llenguatge
administratiu. Marque amb una creu el que considere adequat a cada una de
les definicions donades.
1. Persona encarregada de complir la voluntat del qui fa testament.

Transmissor

Marmessor

Testador

Rubricador

2. Seguretat que dóna algú del compliment d’una obligació.

Crèdit

Caució

Hipoteca

Precaució

3. Alliberar algú de pagar contribució, tribut, etc.

Suspendre

Dirimir

Disculpar

Franquejar

4. Acció d’expulsar algú d’un lloc per incompliment dels pagaments.

Despatxament

Acomiadament

Desnonament

Exhortació

5. Sentència prohibitòria.

Interdicte

Interlocutòria

Condemna

Veto

prova llenguatge administratiu
convocatòria 2015 / juny
9:30 h

