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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
assenyalades al final del text.
A

La Llei 8/1986, de 29 de desembre, de la Generalitat, d’Ordenació del Comerç i
Superfícies Comercials; la Llei 8/1997, de desembre, de la Generalitat, d’Horaris
Comercials de la Comunitat Valenciana, i totes les disposicions del mateix rang
o d’un rang inferior que s’oposen al que preveu la present llei queden revocades.

B

La decisió sobre l’autorització comercial autonòmica serà adoptada en el termini
màxim de sis mesos. El dit termini no començarà a comptar fins al moment de la
presentació de tota la documentació, segons el que establix l’article 42.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

C

Les vendes domiciliàries hauran de complir, a més de les disposicions de la
present llei, tot allò que s’ha previst per als contractes efectuats fora
d’establiments comercials en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de
novembre, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei General per a la
Defensa dels Consumidors i Usuaris, i altres lleis complementàries. No podran
ser objecte de venda domiciliària aquells productes la regulació dels quals
prohibisca este tipus de vendes, especialment els alimentaris, i aquells que, per
la forma de presentació o altres circumstàncies, no complisquen les normes
tecnicosanitàries o de seguretat.

D

Si no s’adopta cap decisió en els procediments d’autorització previstos en esta
orde, caldrà considerar-la desestimada, d’acord amb el que preveu la disposició
addicional quinta de la Llei 4/1988, de 3 de juny, del Joc de la Comunitat
Valenciana.

E

Respecte dels impresos, sobres i la resta de material electoral que no figuren
entre els regulats en este decret, s’hi hauran d’utilitzar els models establits en el
Reial Decret 605/1999, de 16 d’abril, de Regulació Complementària dels
Processos Electorals, amb les necessàries adaptacions derivades de l’ús de
l’idioma valencià en els processos electorals a les entitats locals menors, i de les
especialitats establides en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana.

Escriga la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Règim jurídic
Normativa supletòria
Resolució administrativa
Derogació normativa
Silenci administratiu
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ÀREA 2
02. Redacte, com a responsable de la Secció de la Dona d’un ajuntament, un
informe sobre els aspectes que caldria millorar, a partir d’ara, en les polítiques
d’igualtat dutes a terme pel consistori durant l’últim quadrienni.

(El document haurà de tindre aproximadament 200 paraules i 24 línies.)
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03. Redacte, com a responsable de la Secretaria d’un col·legi públic, la
convocatòria d’una reunió del Consell Escolar del centre.
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ÀREA 3
04. Llija el fragment de convocatòria 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.)
És objecte de la present convocatòria la provisió en propietat d’una plaça de
coordinador d’Esports i Joventut, vacant en la ____________

de funcionaris

d’este ajuntament, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2005. Esta plaça
s’enquadra en l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnics
mitjans, i està dotada amb les retribucions corresponents al grup B, nivell de
complement de destinació 22, i la resta d’____________
d’acord amb la legislació ____________

que corresponen

.

El procediment de selecció es realitzarà per mitjà de concurs-oposició.
Els qui desitgen participar en les corresponents proves d’____________
hauran de demanar-ho per mitjà de model de ____________

que es facilitarà

en les oficines del Registre General d’este ajuntament.
Per a poder participar en les proves selectives, els aspirants hauran de tindre els
requisits que consten en l’annex de la present convocatòria.
Per a ser admesos a les proves selectives, ____________

que els aspirants

manifesten que complixen totes les condicions exigides en estes bases, a més
d’haver abonat els ____________

d’examen.

Una vegada finalitzat el ____________

____________

de presentació, l’Alcaldia dictarà una

, en el termini màxim d’un mes, en què declararà aprovades

les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos.
En el mateix acte administratiu s’indicarà, a més, el lloc, la data i l’hora del
començament de les proves selectives, l’orde d’actuació dels aspirants prèviament
determinat per mitjà de sorteig i la composició dels membres del tribunal
qualificador. Tot això, sense perjuí del que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, pel que fa a l’esmena de deficiències.
Els aspirants seran convocats en ____________

única. La falta de

presentació d’un aspirant determinarà automàticament, excepte en els supòsits de
força major degudament justificats i apreciats pel tribunal, la pèrdua del seu dret a
participar en el mateix exercici i en els successius, per la qual cosa quedarà exclòs
del procediment selectiu.
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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.

Heu de tindre en compte que eixe reglament de què parleu fa temps que no
____________ (ÉS VIGENT).

2.

Les declaracions del portaveu cal considerar-les ____________ (OFICIOSES),
perquè encara no han conclòs les negociacions.

3.

El dit acord ha sigut ____________ (CASSAT) per la sentència judicial que ara
s’ha fet pública.

4.

Prèviament, cal ____________ (TRAMITAR) l’expedient d’aprovació de
l’ordenança fiscal corresponent.

5.

La condemna el va ____________ (INCAPACITAR) per a exercir cap càrrec
públic durant deu anys.

06. Subratlle les majúscules i les minúscules incorrectes del fragment de la
notícia que hi ha a continuació.
El passat dissabte, 9 d’Abril, l’Ajuntament de Bocairent va organitzar una visita
teatralitzada per la població, en la qual van participar aproximadament tres-centes
persones procedents de diferents llocs de la Comunitat Valenciana.
L’Alcalde, acompanyat per diversos membres del Consistori, va donar la
benvinguda i va agrair a tota la gent la seua participació. La visita es va realitzar pel
nucli urbà, pel barri medieval, pels carrers del Batle i de les Voltes i per la plaça de
sant Vicent, amb la visita a l’Església de l’Assumpció i a altres monuments de la
localitat.
L’endemà, els visitants van participar en un altre recorregut, esta vegada a
Ontinyent, per La Vila, barri medieval considerat l’origen urbà de la ciutat.
El president de la Mancomunitat de municipis de la Vall d’Albaida ha animat tots els
assistents a participar de la resta de les rutes que recorren la comarca, situada al
Sud de la província de València i una de les que tenen un Patrimoni Historicoartístic
dels més rics de la nostra geografia.
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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.
(Tinga en compte que hi ha un únic punt i coma. Diferencie també els punts i seguit
dels punts i a part, tenint en compte que només hi ha un punt i a part. El punt i a part
els haurà de marcar amb el signe //.)

La present llei pretén per tant establir el marc jurídic necessari per a les
denominades societats cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari (SOCIMI)
societats que configuren un nou instrument d’inversió destinat al mercat immobiliari
més concretament destinat al mercat del lloguer les SOCIMI són societats l’activitat
principal de les quals és la inversió que pot ser directa o indirecta en actius
immobiliaris de naturalesa urbana per al lloguer incloent-hi tant vivendes com locals
comercials residències hotels garatges o oficines entre altres es permet amb
l’objectiu d’admetre la inversió indirecta que les SOCIMI participen en altres SOCIMI
o en entitats que complisquen els mateixos requisits d’inversió i de distribució de
beneficis exigits per a aquelles siguen residents o no en territori espanyol tant si
cotitzen en mercats regulats com si no ho fan la creació d’este nou tipus de
societats mercantils requerix establir certs requisits relatius a la inversió patrimonial
a les rendes que la dita inversió genere i a l’obligatorietat de distribució de resultats
de manera que el seu compliment permeta a estes societats optar per l’aplicació
d’un règim fiscal especial d’esta manera la combinació d’un règim substantiu
específic amb un règim fiscal especial té com a objectius fonamentals continuar
amb l’impuls del mercat del lloguer a Espanya facilitar l’accés de la ciutadania a la
propietat immobiliària incrementar la competitivitat en els mercats de valors
espanyols i dinamitzar el mercat immobiliari per tal que l’inversor obtinga una
rendibilitat estable de la inversió en el capital d’estes societats a través de la
distribució obligatòria dels beneficis als seus accionistes

08. Subratlle les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i escriga davall
les esmenes corresponents.
• La tècnic que subscriu informa favorablement sobre la justificació presentada per un
import de 100.024’50 €. i podrà aprovar-la l’alcalde de la corporació.
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Recorden que tenen un plaç de 15 dies per a presentar les aŀlegacions oportunes.

• L’any 2.006 traslladaren la impremta al c/. de la Seu, i ara busquen un nou
emplaçament.

• La parceŀla té més de 1.000.000 de m.2 i és idònia per al nou edifici de l’ajuntament
de l’Alcúdia.

• El dia de la denúncia estava molt alterada perquè l’acabaven de detindre en la
Jefatura de tràfic.

• El president, a través del portantveu, anuncià les noves mesures en matèria de
empleo.

• D’acord amb la Llei, heu de soŀlicitar la llicència administrativa per a la tinència de
gossos potencialment perillosos i el certificat de capacitat d’adiestrament.

• El Director general de la Conselleria d’Educació encara no ha entregat el premi,
però tots els indicis fan preveure que probablement ho farà el dimarts que ve.

• Es va proposar que pel president del Consell es feren les gestions pertinents,
acordant-se un termini d’un mes.

• Les 3 diputacions han arribat a un acord, lo que representa un gran avanç per a la
ciutadania.
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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. Acord entre parts que s’obliguen mútuament amb efectes jurídics, per a la

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

pacte

contracte

conveni

2. Comunicació oficial per la qual es requerix la compareixença dels administrats en

oficines públiques.
circular

citació

compareixença

carta

3. Document que acompanya el lliurament de mercaderies o la prestació de servicis

amb les seues característiques i preus.
rebut

firma

contracte

factura

4. Soŀlicitud escrita sobre una matèria de tramitació prevista per la normativa vigent.

petició

instància

queixa

certificat

5. Reclamació que pot formular la persona interessada quan el procediment té

defectes de tramitació, especialment si signifiquen paralització, infracció de
terminis o omissió de tràmits esmenables.
queixa

pacte

contracte

conveni

prova llenguatge administratiu
convocatòria 2011 / juny
10:00 h

