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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 que
s’indiquen al final del text.

A

El procediment d’urgència adoptat queda justificat pel fet de tractar-se
d’un encreuament de vies amb molta confluència de vehicles i persones,
així com una zona de locals comercials molt visitats.

B

Estar en possessió de la titulació acadèmica que figura en l’annex I o
trobar-se en situació d’obtindre-la en la data en què acaba el termini de
presentació de sol·licituds.

C

La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció si,
valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l’entrevista, el perfil dels
candidats millor puntuats no s’ajusta totalment al perfil de la plaça i a les
necessitats del projecte.

D

L’import de les subvencions concedides segons la present ordre anirà a
càrrec de la línia pressupostària T1373, “Millora en espais naturals”.

E

L’incompliment del que disposa el present article serà considerat falta
greu, i serà sancionat d’acord amb el que disposa el Reglament de règim
intern.

Escriga la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Contravenció
Excepcionalitat
Inescaiença
Condició
Imputació
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ÀREA 2
02. Redacte una carta adreçada a les persones encarregades de la programació
dels teatres de la seua comarca en la qual el seu departament presenta un
programa de promoció de la dansa contemporània i demana col·laboració
per a incloure espectacles d’este tipus en les programacions.
(El document ha de tindre aproximadament 200 paraules i 24 línies.)
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03. Redacte un anunci en el qual es comunica l’esmena d’una errada produïda en la
publicació d’un edicte d’informació pública d’una actuació urbanística.
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ÀREA 3
04. Llija el text que té a continuació, que és un fragment d’una convocatòria
d’ajudes econòmiques per a corporacions locals i entitats privades sense
ànim de lucre, i després 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.)
Examinades les sol·licituds d’ajudes presentades per les corporacions locals i
entitats sense ànim de lucre, així com la documentació que s’indica com a
______________ en la base quarta de l’annex I de l’esmentada ordre, després de la
tramitació dels expedients per les direccions territorials d’Educació, amb els
informes ______________ per la Inspecció Educativa; vista la proposta de
______________ de les ajudes elevada per la comissió avaluadora creada a este
______________, en compliment d’allò que s’ha establit en la base sexta de l’ordre
de convocatòria. De conformitat amb la disposició addicional i la base huitena de
l’Ordre de 31 de març de 2015, per ______________ del conseller d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, resolc:
Primer
Aprovar les subvencions que ______________ en l’annex I, destinades a les
corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que impartisquen
l’educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2015, per
un import total de 2.314.350,00 euros.
Segon
Els ______________ hauran de justificar l’ajuda econòmica presentant la
documentació establida en la base onzena de l’Ordre 38/2015, de 31 de març,
davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, d’acord amb el que
disposa el manual d’ajuda i utilitzant els models ______________ que estaran
______________ en la pàgina web <www.cece.gva.es/subvencions.htm>.
Tercer
El pagament de les subvencions es realitzarà d’acord amb el que establix la base
desena de l’Ordre 38/2015, de 31 de març, amb càrrec a la dotació
______________ de la línia de subvenció T0063000 del capítol IV, programa
09.02.01.422.20, d’Ensenyament Primari del pressupost de la Generalitat per a
l’exercici 2015, per un import global màxim de 2.314.350,00 euros.
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05. Òmpliga 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 trobarà entre parèntesis.
EXEMPLE:
El govern ha

nomenat

(DESIGNAT) els seus ambaixadors.

1.

Per a obtindre la llibertat condicional ha hagut de depositar una
____________________ (PENYORA O GARANTIA DONADA EN SEGURETAT
QUE HOM COMPLIRÀ UNA OBLIGACIÓ) enorme.

2.

El quadre se l’ha emportat Joana, perquè ella ha sigut la
____________________ (MILLOR POSTORA, PERSONA QUE OFERIX MÉS
EN UNA VENDA, SUBHASTA, ETC.).

3.

Si vols que coneguen la teua empresa, hauràs d’____________________
(INTRODUIR, INCLOURE) un anunci en el diari.

4.

En el moment d’expedir la carta, cal realitzar-ne el ____________________
(PAGAMENT DEL PORT).

5.

Quan rebràs la mercaderia, hauràs de firmar un ____________________
(DOCUMENT QUE ACREDITA EL LLIURAMENT D’UNA MERCADERIA I
NORMALMENT INDICA LES CARACTERÍSTIQUES D’ESTA).

06. Subratlle les majúscules i les minúscules incorrectes del text que hi ha a
continuació.
L’Administració Pública, les institucions i els organismes públics en general tenen
funcions, activitats i serveis per a complir finalitats d’interés públic en benefici del
conjunt de la ciutadania, amb ple sotmetiment a la Llei. En els Estats democràtics i
de dret, tots els poders públics tenen la legitimitat que els dóna la participació
ciutadana en la seua configuració.
Als efectes del que establix l’apartat 1 del Títol II, els subjectes obligats han de
garantir la transparència de la informació pública per mitjà d’un sistema integral
d’informació i coneixement en format electrònic. El sistema es fonamenta en el
portal de la transparència, que és l’instrument bàsic i general de gestió de
documents públics per a donar compliment i efectivitat a les obligacions de
transparència que establix esta norma, i haurà d’incloure un registre de Grups que
es regularà en un Reglament de desplegament.
Les resolucions expresses o presumptes dictades d’acord amb el que disposa esta
norma poden ser objecte de recurs potestatiu de Reposició. Les resolucions
expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pública poden ser
objecte de reclamació davant de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la
Informació Pública. Les retribucions dels seus membres s’han de fixar anualment en
les lleis de Pressupostos 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 calguen.
(Tinga en compte que en el text hi ha dos signes de punt i coma. Diferencie també
els punts i seguit de l’únic punt i a part que hi ha en l’exercici, a més del punt final.
El punt i a part l’haurà de marcar amb el signe //.)
En la societat actual s’ha incrementat sensiblement la preocupació pels problemes
relatius a la conservació del nostre patrimoni natural i de la nostra biodiversitat la
globalització dels problemes ambientals i la creixent percepció dels efectes del canvi
climàtic el progressiu esgotament d’alguns recursos naturals la desaparició que pot
convertir-se en irreversible de gran quantitat d’espècies de la flora i la fauna silvestres i la
degradació d’espais naturals d’interés s’han convertit en motiu de preocupació seriosa
per als ciutadans que reivindiquen el seu dret a un medi ambient de qualitat que
assegure la seua salut i el seu benestar esta reivindicació s’acorda amb allò que s’ha
establit en la Constitució que en l’article 45 reconeix que tots tenen el dret a gaudir d’un
medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona i el deure de conservar-lo i
exigix als poders públics que vetlen per la utilització racional de tots els recursos naturals
per a protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient per a la
qual cosa s’ha de recolzar en la indispensable solidaritat col·lectiva en este marc esta llei
establix el règim jurídic bàsic de la conservació ús sostenible millora i restauració del
patrimoni natural i de la biodiversitat espanyola aspecte indissoluble del deure de
conservar i de l’objectiu de garantir els drets de les persones a un medi ambient adequat
per al seu benestar salut i desenvolupament de la mateixa manera s’arrepleguen les
normes i recomanacions internacionals que organismes i règims ambientals
internacionals com ara el Consell d’Europa o el Conveni sobre la Diversitat Biològica han
anat establint al llarg dels últims anys especialment pel que fa al Programa de Treball
Mundial per a les Àrees Protegides que és la primera iniciativa específica a escala
internacional dirigida al conjunt d’espais naturals protegits de tot el món

08. Subratlle les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i escriga davall
les esmenes corresponents.
• L’acreedor podrà sol·licitar que, sense perjuí que l’execució es despatxe per la
totalitat de l’import, es comunique al deudor que podrà alliberar el bé per mitjà de la
quantitat exacta.

• Tot i que hem aconseguit posar en marxa l’ordinador, no hem pogut obrir el
document amb les imatges i els gràfics de l’última comissió. Potser és degut a què
és molt antic i té només 8MB de memòria RAM.

• El Govern adoptarà les mesures i els canvis normatius necessaris que afecten al
funcionament dels registres civils depenents de l’Agència Estatal que fa referència
el text.
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• L’emprenedor de responsabilitat limitada podrà obtindre que la seua no arribe al bé
no subjecte d’acord amb l’apartat 2 d’este article, i sempre que esta no vinculació es
publique en la forma establida en la llei.

• La llista definitiva d’admesos es va aprovar per la presidenta de la comissió, i
s’indica que el període de presentació d’instàncies acabarà el dijous 14 de
novembre a les 15,00 h., i es podran presentar també les dades en qualsevol mitjà
informàtic que es considere convenient.

• La Comissió ha manifestat el seu desacord perquè les mesures medioambientals
estudiades en l’última sessió no sortiran efecte en el termini previst, si no que seran
efectives a partir del divendres dia 25 de març.

• Cal destacar l’ampliació del recàrrec de l’assegurança de riscos extraordinaris a les
assegurances obligatòries de responsabilitat civil de vehicles automòbils, el que
donarà lloc a la cobertura corresponent.

• La junta d’accionistes ha aprovat una línia de crèdit de lliure inversió que s’atorga
als empleats, pensionats o jubilats d’empreses que prèviament han firmat un
conveni de llibrança amb el banc.

• D’altra banda, el corredor, per a fer un anàlisi objectiu, haurà de presentar un
número suficient de contractes adequat a cada operació.

• Davant la falta d’atractiu de les ofertes, els bancs oferixen com a alternativa als seus
clients els fondos d’inversió, un producte bastant més complex i amb més riscos
que, encara que es prometa més rentable, pot portar-nos inclús a perdre diners.
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09. A continuació trobarà cinc referències a elements lèxics del llenguatge
administratiu. Marque amb una creu el que considere adequat a cada una de
les definicions donades.
1. Separació voluntària o obligatòria d’un jutge o funcionari del coneixement d’unes

actuacions perquè hi té un interés personal.
abstenció

recusació

denegació

desestimació

2. Disposició segons la qual una persona deixa tots els seus béns o una part a una

altra persona amb l’encàrrec de conservar-los i transmetre’ls a un tercer.
llegat

arrendament

fideïcomís

testament

3. Autorització conferida a un organisme o funcionari per a realitzar funcions que no

li són pròpies.
concessió

abrogació

permissió

habilitació

4. Acció per la qual una persona confirma alguna cosa que ha dit o que ha fet, de

manera que en reafirma la validesa.
rectificació

jurament

ratificació

promesa

5. Concessió que es fa a algú sense ser-li estrictament degut.

regalia

cànon

mèrit

gràcia

prova llenguatge administratiu
convocatòria 2015 / novembre
9:30 h

