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

A

L’equip docent adoptarà les mesures pertinents de reforç i de
recuperació per a aquells o aquelles alumnes que en necessiten.

B

Els serveis socials s’haurien de coordinar amb altres sistemes que
incidiren en la qualitat de vida i en el benestar social, com ara els
sanitaris, els educatius, els culturals, els mediambientals i els urbanístics.

C

Aquesta llei és àmpliament respectuosa amb I’autonomia municipal, ja
que potencia el pacte local, és a dir, les possibilitats de gestió dels
ajuntaments i les mancomunitats i els garanteix I’ajuda tècnica i
econòmica de la Generalitat.

D

Sense perjuí de l’anterior, i segons el que estableix la normativa vigent
en matèria de sistemes d’informació per a la gestió i comunicació de
dades i documents dels centres docents, es podrà establir la
centralització electrònica dels documents oficials d’avaluació, sense que
això supose una subrogació de les facultats inherents als òrgans de cada
centre.

E

Són titulars deIs drets establits en aquesta llei les persones que
desenvolupen la seua activitat laboral en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana.

Escriviu la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Qualificació
Desideràtum
Complement
Competència
Subjecte
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ÀREA 2
02. Redacteu un plec de descàrrec adreçat a la policia local del vostre ajuntament
perquè us rebaixe la proposta de sanció que us ha sigut comunicada.
(El document ha de tindre aproximadament 200 paraules i 24 línies.)
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03. Redacteu una declaració jurada per la qual afirmeu que compliu uns requisits
que no podeu demostrar documentalment.
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ÀREA 3
04. Llegiu el text que teniu a continuació, que és un fragment d’una convocatòria
de provisió de places de caràcter temporal en una empresa de la Generalitat, 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.)
En el lloc web de Vaersa hi apareixen publicades les __________________ de la
convocatòria per a la provisió de tres places de veterinari/ària de sanejament
ramader per a la província d’Alacant, com a personal temporal
__________________ al Departament de Sanitat Ramadera, l’execució de les quals
s’ha encarregat a la societat mercantil Vaersa.
La documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el currículum per a
__________________ a les places haurà de realitzar-se durant el termini de
presentació de candidatures; no es prendrà en __________________ la presentada
fora d’aquest termini, i haurà de realitzar-se necessàriament a través de la
plataforma informàtica destinada a això, www.vaersa.com, prèvia acceptació de la
__________________ de privacitat de dades de Vaersa.
El termini de presentació de candidatures serà de set dies naturals. El dia d’inici del
__________________ d’aquest termini serà el mateix dia de la publicació d’aquest
anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
El __________________ de selecció discorrerà a través de les fases següents:
recepció de currículums a través del lloc web de Vaersa, autobaremació provisional,
baremació definitiva i preselecció final de candidatures per a poder passar a les
següents fases. Es realitzarà també una prova tècnica de caràcter teoricopràctic
relacionada amb les tasques a exercir en cada una de les categories professionals
per a contrastar les __________________ de les persones preseleccionades i els
coneixements de les matèries pròpies de les places oferides. Finalment, es
realitzarà una entrevista amb aquelles persones preseleccionades que hagen
superat la fase de prova tècnica per a contrastar l’adequació d’aquestes al
__________________ professional i les seues possibles iniciatives per a complir
millor les __________________ dels llocs de treball oferits.
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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.

Cal buscar oportunitats d’inversió més ________________ (PRODUCTIVES,
BENEFICIOSES, PROFITOSES, ÚTILS, APORTADORES DE MAJOR
BENEFICI) a llarg termini a fi de contrarestar eficientment els efectes de la
inflació.

2.

El regidor volia dimitir per l’escàndol, però l’alcaldessa l’ha ________________
(CONFIRMAT, MANTINGUT, REFERMAT, REAFIRMAT, ASSEGURAT) en el
seu càrrec.

3.

L’acte s’ha de realitzar davant d’una persona que exercisca les funcions de
corredor, notari o ________________ (QUE DONE FE DE L’ACTE) públic.

4.

Núria no ha de pagar la matrícula; n’està ________________ (LLIURE,
ALLIBERADA, AFRANQUIDA, NO OBLIGADA AL PAGAMENT) per la seua
situació familiar.

5.

La delegada no podrà esgotar tot el seu ________________ (PERÍODE O
DURADA EN L’EXERCICI DEL SEU CÀRREC), ja que l’han elegida com a
presidenta.

06. Subratlleu les majúscules i les minúscules incorrectes del text que hi ha a
continuació.
RESOLUCIÓ de 23 de Març de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per
la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació contínua per a l’any
2016.
D’acord amb el que disposa l’article 11 del decret 154/2015, de 18 de setembre, del
Consell, pel qual s’aprova el reglament de la Conselleria de Justícia, Administració
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, aquesta conselleria té
entre les seues funcions específiques gestionar l’acció formativa i de
perfeccionament del personal al servei de la Generalitat i els seus organismes. Per
a l’elaboració d’aquest pla, l’IVAP ha realitzat una detecció de necessitats en la qual
han participat les Direccions Territorials de la Generalitat. Així mateix, ha comptat
amb la participació de l’alumnat i del professorat mitjançant les avaluacions i la
demanda pendent. S’inclouen en aquesta resolució els plans de formació contínua
de l’escola d’estudis de la Salut (EES) i de les universitats. En virtut de les
competències atribuïdes a la Direcció General de Funció Pública en matèria de
formació, resolc:
Primer. Oferta d’activitats formatives
S’estableix l’Oferta de Formació, que es gestionarà durant aquest any i que es
convoca en la Disposició I d’aquesta resolució.
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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.
(Tingueu en compte que en el text hi ha només un signe de punt i coma. Diferencieu
també els punts i seguit del punt i a part que hi ha en l’exercici, a més del punt final.
El punt i a part els haureu de marcar amb el signe //.)
A diferència d’altres models legislatius la Llei 6/1996 de 15 de gener del Voluntariat
no tingué el caràcter de legislació bàsica no obstant això es va sumar d’acord amb
les competències de cada una al panorama de la normativa existent en les
comunitats autònomes definida pels seus estatuts d’autonomia i per la seua
legislació específica en aquest sentit la present llei no pretén alterar de cap manera
aquesta distribució competencial sinó que reclama un marc de cooperació entre les
diferents administracions públiques que siga especialment procliu a la consolidació i
desenvolupament del voluntariat amb aquest propòsit exprés s’aposta per fixar els
mitjans i els sistemes de relació que facen possible la informació recíproca així com
l’acció conjunta en l’exercici de les seues competències a fi d’integrar les actuacions
de totes les administracions públiques en aquells àmbits on ha sigut tradicional la
seua presència en matèria de voluntariat d’altra banda s’arreplega la crida a
empreses i administracions públiques a propiciar d’acord amb la legislació laboral i
d’ocupació pública i amb ple respecte a allò que s’haja acordat en la negociació
col·lectiva mecanismes d’adaptació del temps de treball que permeten participar en
tasques de voluntariat a qui treballa en l’àmbit públic i a qui ho fa en el privat
respecte d’això la negociació col·lectiva es presenta com la via més apropiada per a
concretar i regular tenint en compte els anteriors límits els mecanismes que faciliten
a qui ho desitge compatibilitzar i conciliar les seues obligacions laborals amb la seua
activitat de voluntariat així mateix és igualment nova la introducció d’un sistema
objectiu de reconeixement de les competències adquirides per qui participe en
aquestes activitats
08. Subratlleu les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i escriviu davall
les esmenes corresponents.
• Ens van enviar un document de 125 pàgines amb la còpia del contracte que es va
celebrar ahir a la seu de la companyia, situada darrere mateix de l’orfenat.

• El Ple ha rehusat la proposta de la Comissió i formularà un nou acord que estarà
disponible abans que acabe el segon quatrimestre.

• En nom del municipi de El Campello, em plau donar-vos la benvinguda al nostre
web. Amb aquest mitjà, podreu accedir a tota la informació i serveis que us ofereix
aquest ajuntament. És un canal eficaç de contacte entre entre la ciutadania i la
institució.
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• Segons les últimes notícies, algunes seleccions europees de bàsquet no podran
participar en els JJOO de Rio, i això afecta directament a un gran nombre de
jugadors europeus que juguen actualment en la NBA.

• Una jutge va determinar que sí hi havia elements suficients per a considerar que
l’ex-diputat havia de fer la declaració als EEUU.

• El nou recinte ferial alberga múltiples activitats que tenen lloc durant les festes de la
capital. Hi ha tot tipus de casetes, tant tradicionals com juvenils, i també s’hi inclourà
l’actuació d’un conta contes per al més menuts.

• Ens han notificat que el dimecres s’obri el termini de presentació de la
documentació, així que hauràs de presentar-la quant més prompte millor.

• En cada un dels expedients, l’Administració requerirà als propietaris que en el
termini de vint dies presenten el full d’apreci, en el que es concrete el valor del bé
declarat.

• L’article 1323 prescriu la responsabilitat del deutor, en cas de dolo, per tot els danys
i perjudicis que se’n deriven de la falta de compliment de l’obligació.

• L’arxiu es concreta abans de que la tinent prenga una decisió sobre les peticions de
proves fetes per la fiscal després d’arribar els informes corresponents.
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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. Manera d’adquirir el dret de propietat d’una cosa per haver-la posseïda o usada

ininterrompudament durant un determinat període de temps.
robatori

usucapió

condomini

usdefruit

2. Reconéixer algú com la persona amb la qual tenim un deute.

endeutar

acreditar

manllevar

carregar

3. Detriment, pèrdua.

nòlit

emfiteusi

menyscapte

dol

4. Document en què es consigna, o especialment es notifica, alguna cosa.

cèdula

resolució

certificat

acta

5. Situació d’una empresa amb un passiu superior a l’actiu.

concurs

mora

morositat

fallida

prova llenguatge administratiu
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