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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

De conformitat amb el que disposen els articles 107,116 i 117 de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, contra este acte, que posa fi a la via administrativa, es pot
recórrer, potestativament, en reposició o també es pot plantejar directament
recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que
s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició s’ha d’interposar davant del conseller d’Educació
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació.
b) El recurs contenciós administratiu s’ha de formular davant del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos
mesos comptadors des de l’endemà de la publicació.

B

Totes les referències en què s’utilitza la forma del masculí genèric en esta
resolució s’han de considerar aplicables indistintament a dones i hòmens.

C

Els centres que siguen seu de les comissions d’avaluació arxivaran tots els
expedients que origine el procés i anotaran les unitats de competència
avaluades positivament. Així mateix, enviaran una còpia de l’acta final
d’avaluació (annex III) a l’Institut Valencià de Qualificacions Professionals per a
estendre les acreditacions i fer-ne la inscripció oficial corresponent.

D

L’avaluació i acreditació de competències professionals consta de les següents
actuacions i fases:
1. Informació i orientació.
2. Inscripció i admissió de candidats.
3. Assessorament.
4. Avaluació.
5. Acreditació.

E

Les persones interessades podran interposar-les contra les resolucions i els
actes de tràmit qualificat dels avaluadors i de la mateixa comissió avaluadora,
d’acord amb el que preveu l’apartat f), article 28, del Reial Decret 1224/2009,
sense perjuí de formular el recurs previst en l’article 107 de la Llei 30/92.

Escriga la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Registre
Disposició final
Reclamacions
Disposició addicional
Procediment
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ÀREA 2
02. Redacte, com a alcalde o alcaldessa d’una població de 5.000 habitants, un ban
per a recordar als propietaris d’animals de companyia l’obligació legal
d’identificar-los i censar-los, i, així mateix, per a advertir-los de les sancions
en cas d’incompliment.

(El document haurà de tindre aproximadament unes 200 paraules i unes 24 línies.)
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03. Redacte, com a president o presidenta del comité organitzador i en
representació de les institucions patrocinadores, una invitació al concert
inaugural d’un festival de música clàssica.
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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.)
Per tot això, demostrat l’interés de la Xarxa d’Escoles per a la Salut a Europa i la
seua trajectòria en els últims anys, i en virtut de les ________________ que
s’atribuïxen a la Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la
Formació Professional en el Decret 118/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual
s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, resolc:
1. Convocar un concurs públic per a la selecció de centres docents públics i privats
de la Comunitat Valenciana que formaran part de la Xarxa d’Escoles per a la Salut a
Europa.
2. Aprovar les _________________ per les quals es ________________ esta
convocatòria, que figuren en l’_________________ I d’esta resolució. Podran
participar en esta convocatòria els centres docents públics i privats de la Comunitat
Valenciana que impartisquen nivells no universitaris.
Les sol·licituds aniran acompanyades d’un certificat de la direcció del centre on
tindrà lloc el projecte, en el qual constarà que el consell escolar ha manifestat el seu
acord per a la realització d’este, i de la ________________ nominal dels
participants.
Si la sol·licitud no inclou totes les dades exigides o falta documentació,
s’________________ la persona interessada perquè en el termini de 10 dies
esmene estos defectes, amb l’advertència que en cas contrari es considerarà que
desistix de la seua petició.
La Direcció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació
Professional tindrà la facultat de resoldre sobre la convocatòria, adoptar les
mesures oportunes per al compliment i l’aplicació d’esta resolució, i també per a
resoldre i notificar totes les ________________ que es plantegen a l’interpretar-la i
executar-la.
Esta resolució produirà ________________ a partir de l’________________ de ser
________________ en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
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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.

Amb eixa iniciativa, als països més pobres els han ____________
(PERDONAT) el deute que havien contret abans de l’any 2004.

2.

Quan el resultat de la inspecció siga favorable, s’ha de ____________
(ESTENDRE) un certificat de revisió periòdica a la persona titular del contracte.

3.

Tots ____________ (APRESSEN) la comissió perquè faça públiques les
conclusions a què ha arribat.

4.

L’acte ha sigut convocat unilateralment i, per tant, no compta amb el
____________ (BENEPLÀCIT) de tots els grups.

5.

Sense cap mena de dubte, eixa clàusula del contracte mai no ha tingut
____________ (VALIDESA).

06. Subratlle les majúscules i les minúscules incorrectes del fragment d’acord
municipal que hi ha a continuació.
L’expedient corresponent al procediment que es tramita per a l’aprovació de la
modificació del Pla General d’ordenació urbana de l’Ajuntament de Castelló de la
Plana va ser aprovat l’1 de març de 2000. La Llei 16/2005, de 30 de Desembre, va
introduir canvis importants respecte a la normativa anterior, i com a conseqüència
d’això resulta que hi ha aspectes del mencionat pla urbanístic que cal adaptar a la
normativa vigent.
L’Article 94 de la Llei esmentada establix que les modificacions dels plans
urbanístics es duran a terme pel procediment previst per a cada tipus de pla, i el 91
diu que correspon a cada ajuntament l’aprovació dels plans sempre que no
modifiquen l’ordenació estructural.
El document elaborat a l’efecte pel Departament encarregat de l’urbanisme en el
municipi s’ajusta a les normes legals vigents i s’adequa plenament al Dret.
Per tot això, vistos els informes de l’arquitecte municipal i de l’Assessora jurídica en
matèria de Gestió Urbanística, s’acorda aprovar les modificacions necessàries del
dit document i sotmetre-les a informació pública pel termini d’un mes, i ordenar la
inserció del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
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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 dels punts i a part. Els punts i a part els haurà
de marcar amb el signe //.)
Es preveu l'anotació del nom o dels noms de domini d'Internet que corresponguen al
prestador de servicis en el registre públic en què si és el cas el dit prestador conste
inscrit per a l'adquisició de personalitat jurídica o als efectes de publicitat a fi de
garantir que la vinculació entre el prestador el seu establiment físic i la seua
localització en la xarxa que proporciona la seua adreça d'Internet siga fàcilment
accessible per a la ciutadania i l'Administració pública la llei establix així mateix les
obligacions i les responsabilitats dels prestadors de servicis que realitzen activitats
d'intermediació com ara les de transmissió còpia allotjament i localització de dades
en la xarxa en general estes imposen als prestadors un deure de col·laboració per a
impedir que determinats servicis o continguts il·lícits es continuen divulgant les
responsabilitats que es poden derivar de l'incompliment d'estes normes no són
només d'orde administratiu sinó de tipus civil o penal segons els béns jurídics
afectats i les normes que siguen aplicables en la llei destaca d'altra banda l’afany
per protegir els interessos dels destinataris de servicis de manera que estos puguen
gaudir de garanties suficients a l'hora de contractar un bé o servici per Internet amb
esta finalitat la llei imposa als prestadors de servicis l'obligació de facilitar l'accés a
les seues dades d'identificació a tots els qui visiten el seu lloc en Internet la
d'informar els destinataris sobre els preus que apliquen als seus servicis i la de
permetre a estos visualitzar imprimir i arxivar les condicions generals a què se
sotmet si és el cas el contracte
08. Subratlle les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i escriga davall
les esmenes corresponents.
• El decret diu literalment: «Tramite’s la llicència sense més retràs». I, com a
conseqüència d’això, les obres van a poder començar molt prompte.

• La intervenció del portantveu ha tingut gens d’interés, pel que els assistents se n’han
anat descontents.
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• El qui subscriu, Marta Peris Montoro, ha sol·licitat l’aplaçament de la seua sol·licitud.

• La programació de l’obra d’urbanització correspondrà, per delegació de l’Ajuntament
d’Alginet, a Construccions Rubio, SL, C.I.F 123456A.

• L’empresa està sita al carrer de l’Almodí, nombre 12, de Benetússer.
.

• La direcció facultativa de les obres correspon a Antoni Guarner Llopis, com arquitecte
superior i colegiat.

• El dia 4 de febrer de 2011 se li va comunicar a l’interessat la subvenció concedida,
de la que l’import se satisfarà oportunament.

• Tinc molta il·lusió en escoltar la roda de premsa que ha sigut programada per al
dimarts que ve.

• Crec que no veig al company del departament des de que se n’anà a viure a
Manises.

• Encara que la comissió tècnica ja ha informat el projecte, continua havent-hi molts
dubtes que és necessari aclarar.
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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. Disposició general o resolució dels òrgans generals de l’Estat o de les comunitats

autònomes.
concert

pacte

decret

conveni

2. Document per mitjà del qual es consignen les activitats dutes a terme per un

organisme, o una unitat de gestió, durant un període de temps.
informe

memòria

acta

circular

3. Comunicació escrita de caràcter oficial i monotemàtic, de to impersonal i formal,

entre el funcionariat o les autoritats administratives.
comunicació

notificació

circular

ofici

4. Document per mitjà del qual es fixen un o diversos acords, de compliment

obligat, entre dos parts o més, per a aconseguir uns objectius d’interés mutu.
conveni

tracte

contracte

concert

5. Conjunt

ordenat d’actuacions administratives,
corresponent, seguides en un assumpte determinat.

amb

la

tramitació

expedient

causa

procediment administratiu

documentació

prova llenguatge administratiu
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