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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 que
s’indiquen al final del text.
A

Així mateix, la Universitat i l’Administració es comprometen a establir les
modalitats concretes d’intercanvi d’experiències dins d’aquelles àrees en què
ambdós entitats tinguen interés comú i a propiciar la realització de projectes
d’investigació en estes àrees, d’acord amb la legislació vigent.

B

En virtut dels terminis assenyalats, i mentres es constituïxen les comissions
indicades en l’article 24 d’esta resolució, les facultats d’inspecció, control i
verificació seran assumides pel titular de la conselleria en matèria d’indústria,
sense perjuí de les competències delegades en virtut del Reglament Orgànic i
Funcional de l’esmentada conselleria.

C

En atenció a les especials circumstàncies esmentades anteriorment, la
Secretaria Autonòmica acorda concedir als interessats una pròrroga de 15 dies,
a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació del present acte, en el
termini de presentació de les sol·licituds per a accedir a les subvencions que
s’establixen en la resolució de data 23 de gener de 2012.

D

Les persones interessades a participar en el concurs hauran de presentar un
projecte de l’obra a realitzar, on descriuran els materials necessaris i els
recursos de què disposen, i on s’inclourà un pressupost detallat i una estimació
dels terminis de presentació de les certificacions parcials d’obra.

E

Estar al corrent de les quotes a la Seguretat Social i de les obligacions
tributàries, i haver satisfet les taxes d’inscripció que s’indiquen en la
convocatòria.

Escriga la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Gràcia
Requisit
Acord
Requeriment
Transitorietat
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ÀREA 2
02. Redacte, com a responsable de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi, un
conveni de col·laboració cultural, educativa i esportiva entre l’Ajuntament i la
Universitat d’Alacant.

(El document haurà de tindre aproximadament 200 paraules i 24 línies.)
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03. Redacte, com a cap del servici o la secció competent en tecnologies de la
informació d’una conselleria, un certificat que demana una persona que ha
col·laborat els últims sis mesos en l’elaboració d’un programa informàtic per
als centres escolars.
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ÀREA 3
04. Llija el fragment de resolució 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.)
Els trasllats de residus radioactius i de combustible nuclear gastat estan sotmesos a
una normativa els principis fonamentals de la qual es basen en els establits pels
organismes internacionals.
A més del ________________ d’esta normativa, la protecció sanitària dels
treballadors i de la població en general i del medi ambient exigix que els trasllats de
residus radioactius estiguen subjectes a una ________________ prèvia. En cas que
el trasllat isca de la Comunitat, el tercer país de ________________ no sols ha de
ser informat del trasllat, sinó que, a més, ha de donar-hi el seu ________________.
La

Directiva

2006/117/EURATOM,

del

Consell,

________________

els

procediments necessaris d’intercomunicació entre les autoritats competents dels
estats membres de la Unió Europea, ________________ que qualsevol trasllat de
residus radioactius o de combustible nuclear compte amb el seu coneixement i
aprovació, sense que les autoritzacions que es preveuen en l’esmentada directiva
________________ del compliment de cap dels requisits nacionals específics
aplicables a estos trasllats ni substituïsquen cap de les altres autoritzacions que
siguen ________________ d’acord amb el dret internacional, comunitari europeu i
dels estats membres.
Posteriorment, ________________ amb l’article 17 de l’esmentada directiva, s’ha
establit el document uniforme per a la vigilància i el control dels trasllats de residus
radioactius i combustible gastat a què es referix el dit article.
Mitjançant el present reial decret s’incorpora al nostre ________________ intern
l’esmentada directiva. En l’elaboració d’este reial decret han sigut consultats els
agents econòmics sectorials i socials interessats, així com les comunitats
autònomes. També n’ha emés informe el Consell de Seguretat Nuclear.
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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.

Els opositors han sol·licitat un __________________ (RETARDAMENT) de la
data de l’examen.

2.

Els deutes de l’empresa superen els seus actius, i, per tant, es troba en estat
__________________ (D’INSOLVÈNCIA).

3.

Assegura’t

que

l’interessat

rep

la

comunicació

enviant-la

amb

un

__________________ (DOCUMENT QUE HA DE FIRMAR EL RECEPTOR EN
REBRE-LA).
4.

La quantitat __________________ (QUE TÉ DRET A PERCEBRE PELS SEUS
SERVICIS) per l’advocat és de 1.200 euros.

5.

En

el

seu

testament,

ha

nomenat

una

__________________

(TESTAMENTÀRIA) perquè es complisca fidelment la seua voluntat.

06. Subratlle les majúscules i les minúscules incorrectes del fragment d’acord
municipal que hi ha a continuació.
La Diputació provincial de València va crear, en la seua plantilla de Personal, el lloc
de col·laboració de vicesecretari, el qual es troba actualment vacant.
La diputació, en Sessió Plenària celebrada el dia 21 de febrer de 2012, va acordar
aprovar la plantilla i amortitzar l’esmentat lloc de col·laboració.
De conformitat amb el que establix la Disposició transitòria sèptima de la Llei
7/2007, fins que no s’aproven les normes de desplegament de l’esmentada Llei, que
regularan el Règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal,
continuaran en vigor les disposicions que en l’actualitat regulen l’escala de
funcionaris de l’àmbit local amb habilitació de caràcter nacional, que es considera
que es referixen a l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
En virtut d’això, i fent ús de les competències atribuïdes en la legislació vigent,
resolc amortitzar el lloc mencionat, de conformitat amb l’acord adoptat pel ple de la
Corporació i amb la normativa aplicable sobre provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
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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.
(Diferencie també els punts i seguit de l’únic punt i a part que hi ha en l’exercici. El
punt i a part l’haurà de marcar amb el signe //.)
La llei abandonant la distinció tradicional entre arrendaments de vivenda i
arrendaments de locals de negoci i assimilats establix una nova diferència entre
arrendaments de vivenda que són aquells dedicats a satisfer la necessitat de
vivenda permanent de l’arrendatari el seu cònjuge o els seus fills dependents i
arrendaments per a usos diferents del de vivenda categoria que inclou els
arrendaments de segona residència els de temporada els tradicionals de local de
negoci i els assimilats a estos estes noves categories s’assenten en la idea de
concedir mesures de protecció a l’arrendatari només allí on la finalitat de
l’arrendament siga la satisfacció de la necessitat de vivenda de l’individu i de la seua
família però no en altres supòsits en què se satisfacen necessitats econòmiques
recreatives o administratives d’altra banda es regulen el règim d’obligacions de
conservació i obres el dret d’adquisició preferent el de traspàs i el de les
subrogacions per causa de mort limitades estes al cònjuge i fills de l’arrendatari que
continuen l’activitat a més es regula el dret de l’arrendatari a ser indemnitzat quan
volent continuar l’arrendament haja d’abandonar el local pel transcurs del termini
previst
08. Subratlle les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i escriga davall
les esmenes corresponents.
• S’ha acordat establir noves mesures per a subsanar les deficiències que es vénen
observant des de l’ampliació de la normativa que regula el tràfic de mercaderies.

• El document al que es referix la convocatòria s’ha de presentar abans de les 20:00
h. del dia 3 de juny de 2012.

• En quant a la quota que s’ha de pagar, s’ha acordat d’augmentar-ne l’import un
20%, pel que no serà necessari executar el pla que s’havia previst inicialment.

• S’explica de manera detallada com es calcula un índex bursàtil amb exemples clars
i senzills que il·lustren el procés de càlcul dels índexos i les seues variacions.
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• De conformitat amb el que establix el decret, la financiació dels programes
d’animació lectora no podrà córrer a càrrec de l’Administració.

• El Govern ha confirmat la detenció de la periodista de El País, segons havia
anunciat ja el propi diari.

• La Llei 2/2012 afig noves normes per a celebrar el contracte de compra venda de
les vivendes de nova adquisició a partir de l’endemà de la seua entrada en vigor.

• Hui s’ha conegut la sentència: el jutge ha dictat presó incondicional, comunicada i
sense fiança per a l’ex-conseller d’Agricultura, que haurà d’ingressar el dilluns a la
presó.

• La beca es té que sol·licitar per Internet abans del dia 30 del mes de juny; de no
poder fer-ho per via web, s’haurà de presentar la sol·licitud en el Registre General
de la Conselleria d’Educació.

• La llei que ha aprovat el Govern faculta al conseller d’Agricultura per a dictar totes
les resolucions que siguen precises per a desplegar la nova normativa.

CONVOCATÒRIA 2012 / JUNY

LLENGUATGE ADMINISTRATIU / 10

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. Adquisició o extinció de drets per haver transcorregut un cert lapse de temps en

determinades condicions.
esgotament

prescripció

proscripció

retrocessió

2. Dret d’aprofitar-se dels fruits d’una cosa que és propietat d’una altra persona.

usucapió

condomini

usurpació

usdefruit

3. Autorització conferida a un organisme o funcionari per tal de realitzar funcions

que no els són pròpies.
habilitació

recusació

ordenació

manament

4. Acció d’anul·lar o deixar sense efecte les decisions o ordes preses anteriorment.

avocació

revocació

prohibició

subrogació

5. Procediment o conjunt de normes que determinen l’actuació judicial amb vista a

l’execució d’una sentència.
interlocució

conclusió

constrenyiment

obliteració

prova llenguatge administratiu
convocatòria 2012 / juny
9:30 h

