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

A

El recurs interposat per la part afectada es troba magníficament
documentat, i es basa en l’àmplia doctrina establida pels òrgans judicials
competents, que s’ha manifestat en multitud de sentències a través de
les quals es trasllueix una interpretació constant de la llei.

B

El tribunal ha deixat sense efecte la resolució del director general per la
qual es concedien les subvencions atorgades, pels motius exposats i
atenent els antecedents i els fonaments jurídics que es detallen en la
sentència, en virtud del recurs presentat per la part perjudicada.

C

El procediment administratiu es configura com una garantia que té el
ciutadà que l’Administració no actuarà d’una manera arbitrària i
discrecional, sinó seguint unes pautes procedimentals que el ciutadà pot
conéixer i que, per tant, no generaran indefensió.

D

La resolució ha de ser dictada per un òrgan competent en la matèria i
atenent de manera estricta la legislació vigent sobre el tema.

E

Aquest conveni té caràcter vinculant per a les parts, i per a resoldre els
dubtes i llacunes que puguen suscitar-se a l’hora d’aplicar-lo, se seguiran
els principis del dret administratiu i, en defecte d’això, els generals del
dret comú, i les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de
justícia.

Escriviu la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Interpretació
Jurisprudència
Potestat
Abrogació
Protocol
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ÀREA 2
02. Redacteu un conveni de cooperació entre la Generalitat i la Universitat Jaume I
de Castelló per a la realització d’accions formatives dirigides al col·lectiu de
persones majors de 55 anys.
(El document ha de tindre aproximadament 200 paraules i 24 línies.)
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03. Redacteu un certificat en el qual s’afirma que una persona té la residència fiscal
a Espanya.
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ÀREA 3
04. Llegiu el text que teniu a continuació, que és un fragment d’una resolució per
la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament en les
escoles d’Educació Infantil de segon cicle i en els col·legis d’Educació
Primària, i després ompliu els buits amb la paraula o les paraules que hi falten
per a completar-ne el sentit.
(Pareu atenció a no repetir cap paraula.)
La ___________________ de l’horari, l’horari dels òrgans unipersonals i de govern i
el compliment de l’horari docent es troben ___________________ en el bloc II de
l’Ordre de 29 juny 1992, de la Conselleria d’Educació, i en el que disposa l’article 3
del Decret de 13 de maig, del Consell, que fixa el ___________________ màxim
d’alumnes i la jornada del personal als centres docents no universitaris. La jornada
del professorat serà de 37 hores i 30 minuts setmanals, amb
___________________ general. En els períodes ___________________ establits
en el calendari escolar vigent, el professorat dedicarà a les activitats del centre 30
hores setmanals, sense ___________________ de les situacions de reducció de
jornada regulades en la normativa vigent. Les hores que queden de
___________________ a les activitats del centre es distribuiran entre
complementàries recollides en l’horari individual setmanal, i complementàries
computades mensualment. Les restants 7 hores i 30 minuts fins a completar la
jornada laboral seran de lliure ___________________ del professorat per a la
preparació de classes, el perfeccionament individual o qualsevol altra activitat
pedagògica complementària.
Les ___________________ de llocs de treball dels docents dels centres públics de
titularitat de la Generalitat que ___________________ el segon cicle d’Educació
Infantil i Educació Primària es fixaran d’acord amb el que disposa l’Ordre 12/2013,
de 14 de març, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
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05. Ompliu 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 trobareu entre parèntesis.
EXEMPLE:
El govern ha

nomenat

(DESIGNAT) els seus ambaixadors.

1. L’Ajuntament ha votat la ____________________ (PROHIBICIÓ, CONDEMNA,
2.

3.

4.
5.

INTERDICCIÓ) de les activitats festives que impliquen el maltractament d’animals.
La comissió ha rebutjat totes les ofertes i ha recomanat efectuar una nova
____________________ (OFERTA O CONCURS PÚBLIC PER MITJÀ DEL
QUAL L’ADMINISTRACIÓ SOL·LICITA SERVEIS, OBRES O BÉNS AL
SECTOR PRIVAT).
Maria s’ha incorporat a la nova empresa, però encara no ha sigut
____________________ (AGREGADA, INCORPORADA, ASSIGNADA,
ADJUDICADA) a cap departament en concret.
Hi ha hagut unes despeses extraordinàries que cal ____________________
(REPARTIR, DIVIDIR, DISTRIBUIR, DERRAMAR) entre tots els veïns.
Per a poder assistir a la presa de possessió, hem de portar les
____________________
(ACREDITACIONS
O
DOCUMENTS
QUE
JUSTIFIQUEN UN NOMENAMENT, QUE SERVEIXEN PERQUÈ ES RECONEGA
EL CÀRREC, LA COMPETÈNCIA O LES FUNCIONS DE QUI ELS PORTA).

06. Subratlleu les majúscules i les minúscules incorrectes del text que hi ha a
continuació.
ORDRE 26/2016, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es convoquen
premis per a Incentivar l’Edició a la Comunitat Valenciana
La Generalitat té la competència en matèria de Cultura, i considera important incentivar la
producció de les empreses editorials per afavorir el llibre valencià convocant uns premis. Per
això,
ORDENE
Primer
Es convoca un concurs públic per a la concessió a la Comunitat Valenciana d’aquests Premis
per a l’any 2016, i s’aproven les Bases per les quals es regeix aquesta convocatòria i els
models de sol·licitud (Annex I).
Segon
L’import global màxim destinat a les ajudes serà de 9.450 euros, que aniran a càrrec dels
Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2016.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
El Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport té la facultat de resoldre aquesta
convocatòria.
Segona
La present Ordre produirà efecte quan es publique en el Diari oficial de la Generalitat Valenciana.
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07. Tot seguit hi ha un fragment d’un document legal sense signes de puntuació.
Poseu-hi tots els signes que calguen.
(Tingueu en compte que en el text hi ha només un signe de punt i coma. Diferencieu
també els punts i seguit del punt i a part que hi ha en l’exercici, a més del punt final.
El punt i a part l’haureu de marcar amb el signe //.)
La Llei 20/2014 de 29 d’octubre per la qual es delega en el Govern la potestat de
dictar diversos textos refosos autoritza el Govern a aprovar un text refós de la Llei
24/1988 de 28 de juliol del Mercat de Valors aquesta autorització que s’atorga amb
un termini de dotze mesos afecta les normes amb rang de llei que hagen modificat
la Llei 24/1988 així com les que afectant el seu àmbit material puguen promulgar-se
abans de l’aprovació d’aquest reial decret legislatiu la mateixa autorització suposa
també la integració en el text degudament regularitzades aclarides i sistematitzades
d’una sèrie de disposicions legals relatives als mercats de valors la Llei 24/1988 ha
sigut des de la data en què va ser aprovada el pilar normatiu sobre el qual descansa
el funcionament del mercat de valors espanyol de fet les nombroses modificacions
realitzades en aquesta llei han sigut el fidel reflex de l’evolució que ha experimentat
el mercat de valors al llarg dels anys i van tindre l’origen en diversos factors com
són els següents en primer lloc la creixent complexitat i dinamisme associats a
l’ordenament bancari i financer que exigeixen una tasca constant d’adaptació del
sistema normatiu a la realitat dels mercats d’altra banda el profund procés
d’internacionalització de la normativa de valors duta a terme en els últims anys
especialment intens en el mercat interior europeu i finalment la necessitat de
respondre a les conseqüències de la recent crisi financera i econòmica que va exigir
dotar l’Administració creditícia i financera dels poders i facultats necessaris per a fer
front a un escenari nou i exigent
08. Subratlleu les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i escriviu davall
les esmenes corresponents.
• Diuen que en el terme de 20 anys s’exhauriran els recursos energètics disponibles.
De ser així, farà falta trobar noves fonts d’energia netes i renovables

• Tal i com marca la legislació vigent, caldrà anomenar la nova persona titular del
departament perquè realitze les funcions que s’especifiquen en la relació de llocs de
treball.

• Les persones relacionades en el dit apartat seran les que reben les distincions de la
Generalitat, que s’adjudicaran en la sala d’actes de la pròpia entitat el dissabte 28
de novembre, a les 19 hores.
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• Els esforços se centren en reduir el nombre de persones que es troben per sota de
l’umbral de la pobresa i garantitzar-los que gaudisquen de serveis públics front a
dificultats vitals.

• L’informe de la pèrit que assessora l’òrgan concedent de la subvenció haurà d’estar
desprovist de qualsevol connotació personal, i se circumscriurà als fonaments de
dret que regeixen aquesta resolució i a les circumstàncies tècniques pertinents.

• La Comunitat Valenciana ha anat reduint el costum de malgastar aigua els últims
anys, atesa la sequia que patim, amb diverses iniciatives de l’Administració
orientades a facilitar la instal·lació en els habitatges de dispositius d’estalvi d’aigua
en les aixetes, i altres mesures d’estalvi en edificis.

• No vaig poder presentar la sol·licitud en ser dia no-hàbil, i vaig haver de tornar al
sendemà, cosa que va destorbar tot el pla de treball que havia organitzat per a la
setmana.

• Els anàlisis de les dades aportades demostren que s’ha observat en els últims anys
un descens en els casos d’accidents de circulació degut a la introducció del sistema
de carnet per punts.

• El C.P. Ausiàs March ha organitzat una colecta per a comprar material destinat als
països en vies de desenvolupament. Es pretén juntar la suma estimada al més
prompte possible.

• S’ha obert el termini d’inscripció en el curs, al qual s’hi podran inscriure les persones
que tinguen la titulació adequada, per a la qual cosa hauran d’acompanyar a la
sol·licitud els títols o certificats justificadors.
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09. A continuació trobareu cinc referències a elements lèxics del llenguatge
administratiu. Marqueu amb una creu el que considereu adequat a cada una
de les definicions donades.
1. Contracte pel qual una persona rep com a préstec gratuït una cosa que tornarà
després d’haver-la utilitzada.
comodat

emfiteusi

manlleu

regalia

2. Dret que algú obté per raó d’un servei.
obtenció

premi

recapte

meritació

3. Llista dels individus d’una entitat o empresa classificats segons el grau, antiguitat,
mèrits, etc.
organigrama

criptograma

escalafó

estructura

4. Quantitat en què les despeses superen els ingressos.
emprèstit

dèficit

deute

crèdit

5. Acció per la qual es refusa admetre algú com a jutge, testimoni, àrbitre, etc., per
l’existència d’un possible interés d’aquest en el procediment.
abstenció

recusació

avocació

refutació

prova llenguatge administratiu
convocatòria 2016 / novembre
9:30 h

