prova
llenguatge
administratiu (N5)
Nom
1r cognom
2n cognom
NIF/NIE
Localitat de la prova

VALÈNCIA

Nom del corrector
Observacions

Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià

CONVOCATÒRIA 2009 / NOVEMBRE

LLENGUATGE ADMINISTRATIU / 3

ÀREA 1
01. A continuació hi ha cinc fragments d’un mateix document administratiu (Llei
30/1992, de 22 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú). Llija’ls atentament i
relacione’ls amb el títol sota el qual apareix cada un.
A

B

C

D
E

1. L’Administració comunicarà a les persones interessades, amb antelació
suficient, l’inici de les actuacions necessàries per a la realització de les proves
que hagen sigut admeses.
2. En la notificació es consignarà el lloc, la data i l’hora en què s’efectuarà la
prova, amb l’advertència, si és procedent, que la persona interessada pot
nomenar tècnics perquè l’assistisquen.
S’autoritza al Consell de Ministres a dictar totes les disposicions d’aplicació i
desenvolupament de la present llei que siguen necessàries.
La present llei entrarà en vigor tres mesos després de la seua publicació en el
Boletín Oficial del Estado.
1. Les administracions públiques servixen amb objectivitat els interessos
generals i actuen d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia,
descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la
Constitució, a la llei i al dret.
Igualment, hauran de respectar en la seua actuació els principis de bona fe i de
confiança legítima.
2. Les administracions públiques, en les seues relacions, es regixen pel principi
de cooperació i col·laboració, i en la seua actuació, pels criteris d’eficiència i
servici als ciutadans.
La present llei establix i regula les bases del règim jurídic, el procediment
administratiu comú i el sistema de responsabilitat de les administracions
públiques, i és aplicable a totes estes.
1. Es consideren, a l’efecte d’esta llei, com a administracions públiques:
a) L’Administració general de l’Estat.
b) Les administracions de les comunitats autònomes.
c) Les entitats que integren l’Administració local.
2. Les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o
dependents de qualsevol de les administracions públiques tindran així mateix la
consideració d’administració pública. Estes entitats subjectaran la seua activitat
a la present llei quan exercisquen potestats administratives, i se sotmetran en la
resta de la seua activitat al que disposen les seues normes de creació.

Escriga la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Disposició final
Principis generals
Àmbit d’aplicació.
Objecte de la llei
Instrucció del procediment
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ÀREA 2
02. Redacte, com a alcalde d’una població costanera, un ban per a regular l’ús de
les platges del terme municipal durant la temporada d’estiu.
(El document haurà de tindre aproximadament unes 170 paraules i unes 20 línies.)
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03. Redacte, com a secretari de l’esdeveniment, un certificat d’assistència a un
congrés de professorat d’educació especial.
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ÀREA 3
04. Llija el fragment d’informació pública que té a continuació i òmpliga els buits
amb la paraula o les paraules que hi falten per a completar-ne el sentit.
(Pare atenció a no repetir cap paraula.)
Coneguda la resolució de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge, ____________

s’atorga a l’Ajuntament de Morella el criteri de

conformitat positiu a la proposta de declaració de Paratge Natural Municipal de
Pereroles al ____________

de Morella.

S’exposa al públic l’Acord plenari, d’11 de desembre de 2008, referent a la
declaració de

Paratge

Natural

Municipal

denominat

Pereroles

durant

un

____________ d’un mes.
«Declaració de Paratge Natural Municipal de Pereroles.
El Ple coneix el projecte de pla especial elaborat pel Gabinet Tècnic d’Enginyeria,
Estudis i Projectes de Vaersa per tal d’iniciar el ____________

de declaració

de Paratge Natural Municipal de Pereroles, a l’empara de la Llei 11/1994, de 27 de
desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat
Valenciana, i del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat,
de Regulació dels Paratges Naturals Municipals.

Assabentat el Ple, ____________

per unanimitat:

Primer. Soŀlicitar expressament la declaració com a Paratge Natural Municipal
denominat Pereroles, de 360,67 hectàrees, de la forest d’utilitat pública del mateix
nom (CS-31), ubicada en les coordenades UTM (Huso 30 N): X748500, Y4509000
(mapa inclòs en el pla especial).
Segon. ____________
que ____________

la intenció de gestionar l’espai protegit d’acord amb el
la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat,

d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i del Decret 161/2004, de 3
de setembre, del Consell de la Generalitat, de Regulació dels Paratges Naturals
Municipals.
Tercer. ____________

a informació pública el projecte de pla especial

juntament amb l’estudi ____________

, en cas d’obtindre criteri de conformitat

favorable de la Conselleria de Territori i Habitatge.
Quart. ____________

l’alcalde per a la signatura de tots els documents que

siguen necessaris en l’execució del present acord.»
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05. Òmpliga els buits de les frases següents amb les paraules o locucions que hi
falten, tenint en compte que siguen sinònimes de les expressions o de les
paraules que trobarà entre parèntesis.
EXEMPLE:
El govern ha
1.

nomenat

(DESIGNAT) els seus ambaixadors.

La base de dades ajudarà a ____________ (DESPATXAR) consultes dels
usuaris del projecte.

2.

Han arribat a pactes ____________ (SINAĿLAGMÀTICS) després de moltes
reunions.

3.

El jutge ha declarat ____________ (EXTINGIDA) la possible responsabilitat
criminal de l’imputat.

4.

El nou president, elegit per l’assemblea, va agrair la tasca realitzada pel
president ____________ (QUE HAVIA DEIXAT EL CÀRREC).

5.

Les noves aules tindran menys ____________ (CABUDA), però estaran
adaptades a les noves tecnologies.

06. Subratlle les majúscules i les minúscules incorrectes del fragment de
resolució que hi ha a continuació.
L’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, en sessió plenària realitzada el dia 30
d’Octubre de 2008, va acordar la cessió gratuïta a la Generalitat d’una parcel·la de
la seua propietat dins del perímetre de la qual hi ha una construcció, situada en la
Partida Mirantbò de la dita població. La cessió es realitza amb la finalitat de destinar
la parcel·la a parc rural d’emergències.
En conseqüència, d’acord amb els Articles 37 i 44 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril,
de Patrimoni de la Generalitat, i fent ús de les atribucions conferides per la legislació
vigent, resolc:
Primer. Acceptar la cessió gratuïta de la propietat de la parcel·la de 1.019 M² de
superfície i l’edificació de 370 M² que hi ha en el seu perímetre, que confronta: Nord
i Oest, resta de la finca matriu de la qual se segrega; sud, parcel·la segregada de la
finca matriu, canonada de bombeig del Consorci d’aigües de La Marina Baixa i camí
de servitud enmig, i est, camí de servitud.
Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Callosa d’en Sarrià al Tom 1214,
llibre 112, foli 188, finca 11043, inscripció 1a.
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07. A continuació hi ha un fragment d’una resolució sense signes de puntuació.
Pose-hi tots els signes que calga.
(Diferencie també els punts i seguit dels punts i a part. Els punts i a part els haurà
de marcar amb el signe //.)
L’Orde de 10 de març de 2008 de la Conselleria d’Educació regula la prova de
certificació de les ensenyances d’idiomes de règim especial a la Comunitat
Valenciana (DOCV núm. 5728 de 26 de març de 2008) una vegada constituïda la
comissió coordinadora es va proposar en la reunió que va tindre lloc a València el
dia 15 d’octubre de 2008 el calendari de realització de la prova que va ser publicat
per mitjà de la Resolució de 16 d’octubre de 2008 (DOCV núm. 5881 de 29
d’octubre de 2008) vista la Resolució de 14 de gener de 2009 de la Direcció General
d’Universitat i Estudis Superiors de la Conselleria d’Educació per mitjà de la qual es
fa públic l’acord de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció
Universitària en què s’establix la data de realització de les proves d’accés a la
universitat del curs 2009/2010 els dies 9 10 i 11 de juny i davant de la possibilitat
que l’alumnat que hi concorre puga presentar-se també a la prova de certificació
que es fa a les escoles oficials d’idiomes durant eixos dies vista la proposta de la
comissió coordinadora acordada en la reunió del 18 de febrer de 2009 i en virtut de
les competències que m’atribuïxen el Decret 118/2007 de 27 de juliol del Consell i
l’Orde de 29 de febrer de 2008 de la Conselleria d’Educació resolc modificar
parcialment la Resolució de 16 d’octubre de 2008 (DOCV núm. 5881 de 29
d’octubre de 2008) i traslladar algunes de les dites proves als dies 25 i 26 de juny

08. Subratlle les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i torne-les a
escriure amb les esmenes corresponents.
• Els dos vehicles han coŀlidit, obstruint el tràfic de vehicles pel carrer durant més
d’una hora.

• El que li comunique, fent-li saber que contra la dita resolució pot interposar recurs
de reposició.
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• L’edicte s’ha publicat en l’últim nombre del Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i
està firmat per l’alcalde accidental, M. Josep Casabona Falcó.

• El promig d’edat de l’alumnat del curs de formació rebassa, de bon tros, els trenta
anys.

• Adjunt li tramet el borrador del reglament que m’havia soŀlicitat amb data 8 de febrer
de 2009.

• La situació de crisi bursàtil és generalitzada i totes les bosses europees la patixen
des de fa temps.

• El Consell prendrà les mides oportunes per a recabar tota la informació necessària.

• Del seu puny i lletra em va anotar el número de telèfon, perquè no figura en el llistí
telefònic.

• S’ha constituït la Mesa de les Organitzacions de Pares i Mares d’Alumnes i
l’Administració, com a òrgan coŀlegiat de participació de les associacions de pares i
mares d’alumnes.

• Una vegada tramitat el procediment, curse’s la proposta de resolució a l’Alcaldia per
tal que dicte la resolució definitiva i la notifique el més prompte possible.
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09. A continuació trobarà cinc referències a diversos tipus de documents. Marque
amb una creu el que considere adequat a cada una de les situacions
descrites.
1. Conjunt

ordenat d’actuacions administratives,
corresponent, seguides en un assumpte determinat.
procediment administratiu

expedient

tramitació

causa

amb

la

documentació

2. Document per mitjà del qual s’emet una opinió autoritzada per tal de fonamentar

la resolució que sobre un tema concret ha de dictar l’òrgan administratiu
competent.
dictamen

report

informe

proposta de resolució

3. Escrit per mitjà del qual es notifica una orde de compareixença.

avís

invitació

convocatòria

citació

4. Llista oficial o patró estadístic dels habitants d’un territori amb dret de sufragi

universal.
assentament

cadastre

cens

padró

5. Document per mitjà del qual es demana a l’Administració alguna cosa sobre

matèria reglada i que inicia el procediment administratiu.
resolució

soŀlicitud

demanda

requeriment

Prova llenguatge administratiu
Convocatòria 2009 / novembre
10:00 h

