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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 fragments amb una de les
nocions que s’indiquen al final del text.

A

Aquesta norma s’ajusta al principi de proporcionalitat, ja que es tracta d’una
regulació mínima l’únic efecte de la qual és la suspensió temporal de l’exigència
de l’article 41 de la llei que els cossos de policia local estiguen exclusivament
integrats per personal funcionari de carrera, sense imposar obligacions ni
restriccions de cap tipus als ajuntaments com a destinataris de la norma.

B

Per al desenvolupament d’aquest nou model productiu, s’ha establit com a
línia estratègica bàsica impulsar el procés de reindustrialització de la
Comunitat Valenciana. Cal, doncs, afrontar el repte de materialitzar una
estratègia d’impuls de la indústria valenciana amb garanties d’èxit, la qual
cosa exigeix coordinació, avaluació i seguiment.

C

En el marc del procediment de canvi de la denominació del municipi, es
conjuguen i han de conciliar-se interessos de diversa índole, ja que el
concepte d’autonomia local en el seu aspecte organitzatiu es vincula amb la
política lingüística d’exclusiva competència de la Generalitat.

D

Com s’ha comprovat, la investigació de mercats es compon d’instruments i
tècniques que, quan s’apliquen, generen una informació amb un alt grau de
validesa i confiabilitat respecte als comportaments i característiques d’un
mercat. Es tracta d’un procés pel qual s’adquireix, es registra, es processa i
s’analitza la informació que afecta els temes relacionats, com ara clients,
competidors i perspectives d’acceptabilitat del producte oferit.

E

La redacció de les normes de gestió ha posat de manifest l’existència
d’algunes anomalies cartogràfiques en diversos llocs d’interés comunitari, la
delimitació dels quals ha de ser coincident amb les microreserves de flora
que van motivar que foren inclosos en la Xarxa Natura 2000. A més, la revisió
dels seus límits geogràfics ha posat de manifest una escassa coincidència
amb els hàbitats i les espècies que van motivar la declaració d’aquells. Per a
esmenar aquestes anomalies, es fa necessari modificar l’Ordre de 4 de maig
de 1999, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es declaren diverses
microreserves vegetals a les províncies d’Alacant i de València.

Escriviu la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Adequació
Justificació
Prospecció
Conjuminació
Planificació
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ÀREA 2
02. Redacteu un informe sobre l’estat de les platges d’un ajuntament costaner
després d’un temporal, amb vista a prendre mesures per a reparar els
desperfectes.
(El document ha de tindre, com a mínim, 200 paraules.)
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03. Redacteu, com a director o directora d’un centre escolar, un certificat en què
conste que una persona ha realitzat una activitat d’animació lectora en el vostre
centre, on s’explique el tipus d’activitat realitzada.
(El document ha de tindre, com a mínim, 100 paraules.)
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ÀREA 3
04. Llegiu el text que teniu a continuació, que és un fragment d’un document
administratiu, 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.)
RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual s’aproven les taules de valoració documental que han
rebut un informe favorable de la Junta Qualificadora de Documents Administratius.
La Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat, del patrimoni cultural valencià, va
crear la Junta Qualificadora de Documents Administratius, a la qual
_______________ l’estudi i el __________________ sobre les qüestions relatives a
la qualificació, utilització, integració en els arxius, exclusió d’aquests i inutilització
administrativa dels documents. D’altra banda, en l’article 84.1 de la mateixa llei
s’estableix que es determinaran __________________ el termini de vigència
administrativa i la resta de normes relatives a la circulació, conservació i qualificació
dels documents de les diferents administracions de la Comunitat Valenciana, així
com a la destrucció dels no reservats a ser conservats permanent.
Posteriorment, la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d’arxius, va
determinar en l’article 11 la composició i les principals __________________ de
l’esmentada Junta Qualificadora de Documents Administratius.
Finalment, i com a __________________ de la normativa anterior, es va publicar el
Decret 189/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es
__________________ la Junta Qualificadora de Documents Administratius i el
__________________ de valoració, conservació i eliminació del patrimoni
documental dels arxius públics. En aquest decret s’estableix, en l’article 17.1, que
les propostes de taules de valoració documental sobre les quals haja
__________________ informes favorables la Junta Qualificadora de Documents
Administratius seran aprovades per mitjà d’una resolució del conseller o consellera
competent en matèria de cultura.
En la sessió de 16 d’abril de 2018, la Junta Qualificadora de Documents
Administratius va estudiar les propostes de taules de valoració documental
presentades per les diverses comissions de valoració documental.
En __________________, fent ús de les facultats que em __________________
l’article 28.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, resolc:
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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.

Després de reconéixer al client la justesa de la seua reclamació, va lliurar-li
________________________ (L’ESCRIT O DOCUMENT QUE RECONEIX
UNA PERSONA COM A QUÍTIA D’UN DEUTE O OBLIGACIÓ PECUNIÀRIA
CONTRETA).

2.

Amb el ________________________ (RESIDU, QUANTITAT RESTANT DELS
BENEFICIS NO DISTRIBUÏDA NI APLICADA) disponible, és possible projectar
encara noves inversions.

3.

L’Audiència
s’ha
declarat
incompetent
i ha remés totes les
________________________ (DILIGÈNCIES, O CONJUNT D’ACTES I
DOCUMENTACIÓ D’UN PROCEDIMENT JUDICIAL) al Tribunal Suprem.

4.

A pesar de la seua antiguitat, aquesta llei encara _______________________
(ESTÀ O ES TROBA VIGENT O EN VIGOR).

5.

L’empat va ser ________________________ (DESFET, RESOLT) mitjançant el
vot de qualitat de la presidenta.

06. Subratlleu les majúscules i les minúscules incorrectes del text que hi ha a
continuació, tenint en compte que les correccions innecessàries puntuen
negativament.
Reunits, d’una part, Maria del Carme Roig Pérez, Consellera d’Educació i Esport de
la Generalitat, en nom i representació de la Generalitat, de conformitat amb el nomenament efectuat en virtut del Decret 20/2015, de 7 de desembre.
I d’una altra, Joaquim Ponce, representant d’editorial Planeta, SAU (d’ara en avant,
Planeta), amb número de CIF A08186249 i domicili social en l’Avinguda Diagonal,
número 662-664, 08034, de Barcelona.
La Conselleria d’Educació i Esport i Planeta formalitzen l’acord d’intencions amb les
clàusules següents:
1. Una de les seccions organitzatives de Planeta és la denominada aula Planeta,
des d’on treballarà per a difondre la Innovació Educativa a la Comunitat Valenciana.
2. Planeta presentarà en el segon trimestre de 2018 la publicació Perspectives 2018 en
Tecnologia i Pedagogia, en col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Esport.
3. Planeta organitzarà una taula redona posterior amb persones expertes, el títol de
la qual serà “El futur de l’educació”.
4. Planeta ofereix, entre els seus serveis educatius, un lloc web a través del qual el personal docent pot tindre accés a uns continguts educatius adaptats, de conformitat amb el
contingut curricular del Ministeri d’Educació i de cada Comunitat Autònoma.
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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, tenint en compte que els signes afegits
innecessàriament puntuen de manera negativa.
(Tingueu en compte que en el text hi ha només un signe de punt i coma. Diferencieu
els punts i seguit dels tres punts i a part que hi ha en l’exercici, a més del punt final,
marcant els punts i a part amb el signe //.)
La violència de gènere és un problema que no afecta exclusivament l’àmbit privat
sinó que es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la
nostra societat es tracta d’una violència que es dirigeix sobre les dones pel fet
mateix de ser-ho ja que els seus agressors les consideren com a mancades dels
drets mínims de llibertat respecte i capacitat de decisió en la realitat espanyola les
agressions sobre les dones tenen una especial incidència gràcies en gran manera a
l’esforç realitzat per les organitzacions de dones lluitadores contra totes les formes
de violència de gènere que produeixen un rebuig col·lectiu i una evident alarma
social existeix hui una major consciència que en èpoques anteriors sobre aquesta
execrable conducta per tot el que s’ha exposat els poders públics no poden ser
aliens a la violència de gènere la qual constitueix un dels atacs més flagrants als
drets més fonamentals concretament vulnera el dret a la vida la seguretat la llibertat
la igualtat i la no-discriminació aquests mateixos poders públics tenen d’acord amb
el que disposa l’article 9 de la Constitució l’obligació d’adoptar mesures d’acció
positiva per a fer reals i efectius aquests drets la qual cosa implica remoure els
obstacles que impedeixen o dificulten la seua plenitud l’àmbit de la llei comprén no
sols els aspectes preventius educatius socials assistencials i d’atenció posterior a
les víctimes sinó també la normativa civil que incideix en l’àmbit familiar o de
convivència espai on principalment es produeixen les agressions així com el principi
de subsidiarietat en les administracions públiques així mateix s’hi aborda amb
decisió la resposta punitiva que han de rebre tots els actes de violència que aquesta
llei regula
08. Subratlleu les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i escriviu davall
les esmenes corresponents.
•

Aquesta qüestió requereix d’una solució urgent per a poder atendre a les sol·licituds
que s’han presentat dins del termini reglamentari. A l’hora, també necessitem
analitzar quantes sol·licituds s’ajusten a la convocatòria de subvencions.

• La reunió tindrà lloc, de ser possible, el 4 de juliol. Atés que les persones
convocades ultrapassaven la capacitat de la sala d’actes de la F.V.M.P. (Federació
Valenciana de Municipis i Províncies), la reunió s’ha traslladat al Palau de
Congressos.
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• Han redactat unes indicacions explicant que el termini començarà a computar-se
des del dimecres que ve en tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

• És necessari realitzar un careig dels documents per esbrinar el perquè de les
diferències trobades entre l’original i la còpia.

• La presidenta exposà els vertaders motius pels que el premi es va declarar desert, i és
que la qualitat de les obres presentades al certamen no va assolir el nivell mínim
necessari.

• El recinte urbà emmurallat té la qualificació de bé d’interés cultural, doncs presenta
les característiques de les vil·les medievals típiques del segle XV i es troba en molt
bon estat de conservació. Actualment, tot l’espai està peatonalitzat i ha obtingut el
guardó de Ciutat Florida.

• L’informe reflexa l’augment de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle
ocasionat pels aparells d’aire acondicionat els mesos d’estiu, especialment en les
oficines de grans empreses. A l’efecte, s’ha elaborat un pla de reducció d’emissions
en el sector.

• La comissió homologarà les sol·licituds adaptant-se al Decret 4/2018, de 2 de
gener. En la declaració responsable que han de signar les empreses i en la pròpia
sol·licitud hauran de constar les dades fiscals de cada empresa. El termini per a
presentar la documentació no podrà excedir dels quinze dies des de que se
sol·liciten les subvencions.

• En el formulari a complimentar, ha de declarar que no està incurs en les
prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, que regula les ajudes per a
la compra de material, i es compromet a destinar-les a la finalitat indicada.
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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. Discurs en què es fa una enumeració dels càrrecs que pesen sobre l’acusat.
Providència del jutge d’instrucció per a citar un presumpte culpable d’un delicte o
perquè es busque i es capture un processat que s’ignora on habita.
admonitòria

requisitòria

abrogatòria

acusatòria

2. Conjunt de regles o seqüència detallada per a un procés d’actuació
administrativa o d’un altre tipus.
patracol

protocol

escatocol

control

3. Contracte pel qual el propietari d’unes terres o d’unes instal·lacions
agropecuàries deixa que una altra persona les explote a canvi d’una part dels
guanys o dels fruits.
parceria

comodat

emfiteusi

regalia

4. Procediment judicial en el qual els creditors fan efectius els seus crèdits amb els
béns del deutor declarat insolvent.
mora

compensació

concurs

fallida

5. Persona física o jurídica que té un dret derivat o transmés d’un altre i que, fins i
tot, el pot exercir judicialment a la mort d’aquell.
drethavent

posseïdor

marmessor

hereu

prova llenguatge administratiu
convocatòria 2018 / juny
9:30 h

