prova
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VALÈNCIA

Nom del corrector
Observacions
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ÀREA 1
01. A continuació hi ha cinc fragments de documents administratius diversos.
Llija’ls atentament i relacione cada fragment amb una de les nocions
assenyalades al final del text.
A

L’exercici de la potestat sancionadora es regirà pel que preveu el títol IX de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, i la seua normativa de desplegament. Així mateix, caldrà ajustar-se
al que preveu la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d’Espectacles
Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics i a allò que s’ha indicat en
este reglament.

B

1. Només podrà autoritzar-se l’exercici simultani de dos o més activitats
extraordinàries simultànies en un mateix recinte, quan no es menyscaben les
condicions de seguretat exigibles tant al conjunt de l’establiment com a cada una
de les activitats considerades individualment.
2. Així mateix, no serà procedent l’autorització de dos o més activitats
extraordinàries simultàniament quan es realitzen en el mateix espai, sense perjuí
que puguen compartir elements i instaŀlacions comunes de seguretat i
evacuació.

C

L’ajuntament podrà eximir, mitjançant una resolució motivada, de la constitució
de la fiança per causa de la realització d’actes dins les festes patronals o locals,
o quan es tracte d’actes puntuals, organitzats per entitats sense ànim de lucre
en espais oberts, en el quals no calga determinar l’aforament d’acord amb el que
disposa este reglament.

D

En la fase de formalització del procediment, i a la vista de la documentació
inclosa en l’expedient i de les obligacions que s’adquirisquen per la concessió de
l’ajuda, es podran demanar informes dels organismes i entitats que es crega
oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l’exactitud de tot això.

E

La vulneració d’allò previst en els articles anteriors determinarà la responsabilitat
de l’ajuntament en els termes establits en l’article 37 de la Llei 4/98, d’11 de juny,
del Patrimoni Cultural Valencià.

Escriga la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Dispensa
Contravenció
Concurrència
Remissió
Instrucció
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ÀREA 2
02. Redacte, com a tècnic del servici jurídic d’un ajuntament, un conveni de
coŀlaboració entre l’Institut Cartogràfic Valencià i el dit ajuntament per a la
disposició de la cartografia digitalitzada del vol aeri del terme municipal, amb
la finalitat d’elaborar el nou disseny de la ciutat.
(El document haurà de tindre aproximadament unes 170 paraules i unes 20 línies.)
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03. Redacte, com a rector de la Universitat d’Alacant, un saluda per mitjà del qual
felicita el rector de la Universitat de València amb motiu del seu recent
nomenament.
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ÀREA 3
04. Llija el fragment d’adjudicació 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.)
1. _______________ adjudicadora
a) _______________: Agència Valenciana del Turisme.
b) _______________ que tramita l’expedient: Secció de Contractació.
c) Número d’expedient: 26/09.
2. Objecte del contracte
a) _______________ de contracte: mixt (prevalent des del punt de vista econòmic el
caràcter de les _______________ pròpies del contracte de subministrament sobre
les del contracte de servicis, art. 12 Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic).
b) _______________ de l’objecte: disseny, muntatge i desmuntatge d’un estand firal
destinat a presentar l’oferta turística de la Comunitat Valenciana en les fires
internacionals de Vakantiebeurs, Internationale Tourismus Börse (ITB), London Golf
Show, Scottish Golf Show i World Travel Market (WTM), i nacionals de Turismur,
Madrid Golf, Tural i Agrotur durant les anualitats 2010 i 2011.
c) Diari oficial i data de publicació de l’_______________ de licitació:
Diari Oficial de la Unió Europea: 17.06.2009.
Boletín Oficial del Estado: 26.06.2009.
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana: 26.06.2009, número 6044.
d) _______________ i data de publicació de l’adjudicació provisional: publicada en
el perfil del contractant en data 16.11.2009.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària i anticipada.
b) Procediment: obert; _______________ econòmicament més avantatjosa en
funció d’una pluralitat de _______________.
4. Pressupost de licitació
Cinc-cents vint-i-sis mil euros (526.000,00 €), IVA exclòs, distribuït de la manera
següent:
– Anualitat 2010: dos-cents huitanta mil (280.000,00 €), IVA exclòs.
– Anualitat 2011: dos-cents quaranta-sis mil euros (246.000,00 €), IVA exclòs.
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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 nomenat (DESIGNAT) els seus ambaixadors.
1.

El ____________ (DEFECTE) de forma només determina l’anuŀlabilitat quan
l’acte administratiu no té els requisits formals indispensables per a aconseguir
el seu fi o dóna lloc a indefensió.

2.

A pesar de l’informe, des de la institució sempre han mantingut que era una
____________ (ALLEVANÇA).

3.

Fa dies que va ____________ (FORMALITZAR) els formularis, però encara no
els ha tramés.

4.

Quasi tots els diputats de la cambra han ____________ (REFERENDAT)
l’acord.

5.

Si no ____________ (CONFRONTEU) els documents, no ho sabreu.

06. Subratlle les majúscules i les minúscules incorrectes del fragment de reial
decret llei que hi ha a continuació.
Els treballadors agraris per compte d’altri de caràcter eventual que, en la data
d’entrada en vigor d’este reial decret llei, estiguen inclosos en el règim especial
agrari de la Seguretat Social i, en la dita data, residisquen en els Municipis i
Localitats de les Comunitats Autònomes d’Andalusia i Extremadura, afectats per
les greus inundacions succeïdes en el mes de desembre de 2009 i durant els
primers mesos de 2010, i enumerats en l’Annex del Reial Decret 344/2010, de 19
de març, podran ser beneficiaris del subsidi per desocupació que regula el Reial
Decret 5/1997, de 10 de gener, o de la prestació de la renda agrària, regulada pel
Reial Decret 426/2003, d’11 d’abril, encara que no tinguen cobert en l’esmentat
règim de la Seguretat social el nombre mínim de jornades reals cotitzades
establit en l’article 2.1.c) o en l’article 2.1.d) dels mencionats reials decrets,
respectivament, sempre que tinguen cobert en el dit règim especial un mínim de
20 jornades reals cotitzades en els dotze mesos naturals immediatament
anteriors a la situació de desocupació i que complisquen la resta dels requisits
exigits en la Normativa aplicable.
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07. A continuació hi ha un fragment d’una orde 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’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana ha establit l’oficialitat
del valencià a la Comunitat Valenciana en l’apartat 5 s’indica que s’atorgarà
protecció i respecte especials a la recuperació del valencià l’article 25.3 de la Llei
4/1983 d’Ús i Ensenyament del Valencià assenyala que el Consell de la Generalitat
fomentarà les manifestacions culturals i que tindran una consideració especial
aquelles que usen el valencià finalment l’article 34 de la llei indicada determina que
el Govern Valencià assumirà la direcció tècnica i la coordinació del procés de
promoció de l’ús del valencià i per tant està facultat per a prendre mesures que
fomenten l’ús del valencià el Consell com a conseqüència dels manaments legals
ha planificat i desplegat una sèrie d’objectius i actuacions encaminades a
augmentar la sensibilització social respecte a l’ús del valencià a fer més present el
valencià com a llengua de comunicació entre els valencians i a complir en definitiva
el compromís que té assumit la Generalitat en la defensa del patrimoni cultural de la
Comunitat Valenciana i de manera especial en la recuperació del valencià un dels
objectius de treball de la mencionada planificació és promoure activitats dirigides al
foment de l’ús del valencià en el món associatiu

08. Subratlle les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i torne-les a
escriure amb les esmenes corresponents.
• El representant de les persones soŀlicitants, Assumpció Martí, no ha aportat tots els
NIFs.

• Lliure’s còpia de la mateixa a les parts personades en la causa.
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• Les dades obrants en l’expedient reflexen, clarament, la realitat de la situació en
este moment.

• Els interessos de demora devengats no constituïxen, en cap cas, base imponible de
l’IVA.

• La sessió va començar a les 10 hs. presidida pel regidor delegat, Carme Bonmatí
Bonmatí.

• L’esmentat article assenyala que els certificats acreditatius, sempre i quan siguen
expedits per les administracions educatives, tindran efecte en tot el territori nacional.

• A ser possible, i tenint en compte l’agenda del president, la reunió s’hauria de
convocar per la vesprada.

• Totes les activitats realitzades per l’I.V.A.P. (Institut Valencià d’Administració
Pública) durant l’any 2.009 figuren en la memòria.

• Han anomenat a nou cinc membres per a formar part de la dita comissió de
seguiment.

• Segons la guia de telèfons d’enguany, el nombre de la conselleria és el 33 344 45
55.
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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. Document públic o privat en què consta un permís o una obligació.

interlocutòria

rebut

factura

albarà

2. Disposició reglamentària dictada pel titular d’un departament ministerial o d’una

conselleria.
orde

decret

resolució

edicte

3. Comunicació d’una autoritat pública mitjançant la qual s’instiga a una persona per

tal que execute o s’abstinga d’executar un acte determinat.
soŀlicitud

requeriment

petició

demanda

4. Esborrany d’un acord, d’una comunicació, etc., l’original del qual ha de ser

conservat en l’expedient o en les actuacions.
resguard

albarà

minuta

àpoca

5. Acord entre parts, que s’obliguen mútuament amb efectes jurídics, per a la

prestació d’un servici o l’execució d’alguna cosa.
conveni

concert

pacte

contracte

Prova llenguatge administratiu
Convocatòria 2010 / juny
10:00 h

