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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

El Consell, periòdicament, en funció de la variació experimentada per l’índex de
preus al consum, podrà actualitzar la quantia de les sancions imposades per
infracció de la normativa d’espectacles, a proposta del conseller competent en la
matèria.

B

a) En el termini d’un any des de l’entrada en vigor del reglament, la conselleria
competent en matèria d’espectacles elaborarà l’orde que desplegue el contingut
del Registre d’Empreses i Establiments a què es referix el capítol II del seu títol
XI.
b) En el termini de dos anys, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que
disposen d’ordenances o d’altres disposicions en matèria d’espectacles públics,
les adequaran a la normativa continguda en el reglament que s’aprova per este
decret.

C

Deixen de tindre efecte totes les disposicions que s’oposen al que establix el
present decret, i també les indicades a continuació sempre que regulen
circumstàncies ja previstes en este.

D

La Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana, radicada a la ciutat
de València, és una corporació de dret públic que té com a missió principal
l’estudi i la investigació de les ciències mèdiques i afins. El seu àmbit territorial
d’actuació és el de la Comunitat Valenciana.

E

La Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Detallista, va establir un
marc legal de mínims en el sector de la distribució i es va dictar tenint molt
present el repte que suposa el constant procés de modernització de l’economia i
la necessitat que la regulació en este àmbit s’adeqüe a la realitat dels mercats.
Els nous imperatius derivats de la creixent construcció del mercat interior fan
necessari modificar la legislació estatal en matèria d’ordenació del comerç
detallista per a adaptar-la a la nova normativa comunitària.

Escriga la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Preàmbul
Disposició addicional
Exposició de motius
Disposició derogatòria
Disposició transitòria
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ÀREA 2
02. Redacte, com a secretària o secretari, l’acta de la sessió constitutiva de la
junta rectora d’un institut municipal de cultura.

(El document haurà de tindre aproximadament unes 170 paraules i unes 20 línies.)
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03. Redacte, com a instructor/a de l’expedient disciplinari incoat a un empleat
públic, una citació a dia cert en compliment del tràmit d’audiència.
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ÀREA 3
04. Llija el fragment de conveni 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.)

____________
D’una part, el senyor Francisco Ros Perán, secretari d’estat de Telecomunicacions i
per a la Societat de la Informació, nomenat per al dit càrrec pel Reial Decret
562/2008, de 21 d’abril, que actua en l’exercici d’____________
pel titular del departament ____________

delegades

el que establix l’apartat 2.1 de

l’Orde ITC/3187/2004, de 4 d’octubre, per la qual es deleguen competències del
ministre d’Indústria, Turisme i Comerç i per la qual s’aproven les delegacions de
competències d’altres òrgans superiors i directius del departament, ____________
per mitjà de l’Orde ITC/1332/2008, de 12 de maig.
D’una altra part, la senyora Paula Sánchez de León Guardiola, consellera de
Justícia i Administracions Públiques, que actua en nom i representació de la
Generalitat, de conformitat amb l’article 17.f) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre,
del Consell, l’article 54 bis, apartat 1, lletra b) Text Refós de la Llei d’Hisenda
Pública de la Generalitat Valenciana i el 2n.2 del Decret 20/1993, de 8 de febrer, del
Govern Valencià, per mitjà del qual es regula el Registre de Convenis i s’establix el

____________

jurídic i pressupostari dels convenis que subscriga la

Generalitat

i

Valenciana,

____________

que

està

facultada

expressament

per

a

este

per acord del Consell de data 2 d’octubre de 2009.

Ambdós parts actuen en la respectiva representació que exercixen, alhora que es
reconeixen recíprocament la capacitat ____________
l’____________

necessària per a

del present document, i

EXPOSEN
Amb data 22 de desembre de 2008 les administracions que ____________
van firmar un conveni marc de col·laboració per al desplegament del Pla Nacional
de Transició a la TDT, que té com a objecte plasmar les condicions d’acord amb les
quals es durà a terme la coŀlaboració entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç, i la Generalitat de la Comunitat Valenciana per a la realització de les

____________
de Transició a la TDT.

necessàries per a complir amb el que establix el Pla Nacional
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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.

Després

d’una

llarga

espera;

finalment,

hi

ha

hagut

____________

(VEREDICTE) del jurat del concurs.
2.

No és la primera vegada que ____________ (PLEITEJA) contra l’empresa.

3.

Efectivament, en tot moment hem parlat d’un bé ____________ (DE DOMINI
PÚBLIC).

4.

Ara cal que el notari ____________ (DONE FE DE L’AUTENTICITAT) les
firmes.

5.

Els han ____________ (ALLIBERAT) de les obligacions que havien tingut fins a
l’actualitat.

06. Subratlle les majúscules i les minúscules incorrectes del fragment de decret
que hi ha a continuació.
L’Ajuntament d’Alfara de Algimia, en sessió de 27 d’abril de 2009, va soŀlicitar el
canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva en valencià d’Alfara de la
Baronia.
El Ple de l’Acadèmia valenciana de la llengua, en sessió de 27 de novembre de
2009, va acordar informar favorablement sobre el canvi de denominació proposat.
La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del
Valencià, disposa en l’Article 15.1 que correspon al Consell determinar els Noms
Oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.
Per tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Alfara de Algimia per a la
modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià
d’Alfara de la Baronia, en el qual s’acredita el compliment de les Prescripcions
exigides en la Legislació Vigent, a proposta del Conseller de Solidaritat i Ciutadania
i prèvia deliberació del Consell, en la reunió del dia 15 de Gener de 2010, decrete
que el municipi d’Alfara de Algimia adopte la denominació exclusiva en valencià
d’Alfara de la Baronia.
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07. A continuació hi ha un fragment d’una llei 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 //.)
Esta norma comunitària suposa una fita essencial en el procés de construcció del
mercat interior de servicis i la seua transposició conduïx a la modificació de la Llei
7/1996 de 15 de gener per a adequar-ne el contingut a les exigències de supressió
de tràmits innecessaris i de simplificació de procediments administratius en
l’atorgament de les autoritzacions pertinents en matèria de comerç esta llei modifica
la regulació comercial detallista per a adaptar-la al que establix la Directiva
2006/123/CE relativa als servicis en el mercat interior i donar així compliment al dret
comunitari tenint en compte el nou marc en què s’exercix l’activitat de comerç al
detall ja que estem davant d’una economia cada vegada més globalitzada i
liberalitzada en què el mercat de referència del comerciant és l’europeu el model
comercial espanyol es caracteritza per una elevada densitat comercial (establiments
per habitant) característic dels països mediterranis i d’una determinada manera
d’estructurar els nuclis urbans al voltant del comerç la modificació legislativa que es
proposa perseguix sense perdre estos valors incrementar el valor que genera la
distribució comercial per mitjà de la liberalització de la prestació dels servicis i la
supressió de càrregues per a les empreses així mateix a l’hora de regular el comerç
és necessari considerar les noves demandes dels consumidors i els canvis en les
pautes i els hàbits de consum de la població fruit d’un nou model sociocultural

08. Subratlle les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i torne-les a
escriure amb les esmenes corresponents.
• A més a més, els arts. 10 i 11 fan referència a les reclamacions econòmicoadministratives.

• La política de privacitat que ostenta la institució s’aplica a totes les dades, que són
tractades confidencialment.
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• L’any 2007 es va aprovar la dita orde, establint un plaç de sis mesos, des de la
presentació de la soŀlicitud, per a dictar resolució.

• Després de la declaració d’agravis del diputat, el grup parlamentari ha decidit
tramitar la seua expulsió.

• La concessió de les ajudes guvernamentals afectarà a molts ciutadans, els quals
hauran de complimentar els formularis corresponents.

• Notifiqueu la resolució a la persona interessada dins del termini establit en la norma
vigent.

• La sessió es va reanudar mitja hora més tard i la moció es va aprovar després de
subsanar les errades.

• El transfons d’eixe malestar generalitzat va ser el veredicte del jurat de la IIIa edició
dels premis.

• La Jurisdicció de lo Contencioso-administratiu s’ocupa dels conflictes generats entre
l’Administració pública i els ciutadans o entre les diferents administracions.

• Els veïns d’eixa mançana de cases, situada al nucli antic d’El Pinós, ja disposen
d’un nou jardí.
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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. Determinació sobre un assumpte, presa per un òrgan administratiu competent en

la matèria, amb la qual sol finalitzar el procediment administratiu.
decret

edicte

resolució

orde

2. Conjunt de preceptes, establits per una autoritat no legislativa, que reglamenten

la vida i el funcionament d’una comunitat.
reglament

ordenança

edicte

ban

3. Disposició administrativa dictada per subsecretaris, secretaris generals, directors

generals o per altres òrgans superiors de l’Administració sobre l’organització
interna i el funcionament dels servicis que en depenen.
comunicació

avís

nota interior

circular

4. Document generalment breu a través del qual es comunica a un grup concret de

persones una informació determinada.
avís

anunci

informació pública

crida

5. Pena que la llei establix a qui la infringix.

denúncia

sanció

punició

multa
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