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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

Correspon a la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació la
direcció, l’impuls i la coordinació de les relacions institucionals amb altres
entitats públiques o privades, sense perjudici de les atribucions legals i
reglamentàries d’altres òrgans de l’Administració de la Generalitat.

B

La present resolució donarà lloc a les corresponents inscripcions en el
Registre de Centres Docents no Universitaris de la Comunitat Valenciana
i a la dotació dels recursos que corresponguen en aquest cas.

C

Estime la demanda presentada per la comunitat de propietaris al
pagament de 3.200 euros, més els interessos que es produïsquen des de
la interpel·lació judicial fins al complet pagament, així com al pagament
de les costes.

D

Es modifiquen els articles 6 i 9 de l’Ordre 20/2016, de 19 d’octubre, de la
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,
per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió
d’ajudes per a impulsar la internacionalització empresarial, que quedaran
redactades de conformitat amb l’annex.

E

La Conferència General de Ciència i Tecnologia demanarà, coordinarà i
subministrarà la informació científica, tecnològica i econòmica necessària
per a la definició de la política científica i tecnològica de la Generalitat.

Escriviu la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Decisió
Esmena
Pressupost
Competència
Planificació
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ÀREA 2
02. Redacteu una circular sobre horaris amb motiu de les festes de Nadal per al
personal d’administració i serveis d’una universitat.
(El document ha de tindre un mínim de 200 paraules.)
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03. Redacteu una diligència per a fer constar l’aprovació dels estatuts d’una
associació.
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ÀREA 3
04. Llegiu el text que teniu a continuació, que és un fragment d’un document
administratiu, 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 que es trobe en el text.)
Les persones titulars de la renda de garantia d’inclusió social, a més de les
obligacions ________________________ en l’apartat 1 anterior, tindran les
següents:
a) _______________________ els compromisos i les obligacions específiques que
s’hagen acordat en el programa personalitzat d’inclusió.
b) ______________________, quan hagen sigut prèviament citades a termini
davant dels serveis socials corresponents, el servei públic d’ocupació i les entitats
sense ànim de lucre que figuren _____________________ en el Registre de
Titulars d’Acció Social i desenvolupen itineraris conjuntament amb els serveis
socials municipals.
c) Sol·licitar constar com a _________________ d’ocupació i participar en accions
de millora de l’ocupabilitat en què siga prescrit el corresponent itinerari, una vegada
determinada la seua _____________________ i aptitud per a això.
d) _____________________ en un programa personalitzat d’inclusió que realitzen
els serveis socials o en __________________ amb entitats sense ànim
___________________, o en l’itinerari d’__________________ laboral dels serveis
públics d’ocupació.
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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. Després de realitzar les investigacions, la policia ha redactat
_____________________ (EL DOCUMENT EN QUÈ ES FAN CONSTAR LES
DILIGÈNCIES QUE REALITZA UN AGENT DE L'AUTORITAT A L'ENTORN
D'UN PRESUMPTE DELICTE).
2. Per a poder accedir a l’ús del local, l’empresa ha hagut de subscriure un
contracte d’_____________________ (INSTITUCIÓ JURÍDICA SEGONS LA
QUAL ALGÚ CEDEIX L’ÚS D’ALGUNA COSA A CANVI D’UNA RENDA
CONVINGUDA).
3. Abans de posar en marxa el nou projecte, necessitem trobar
_____________________ (DINER, FONS EN FORMA DE CAPITAL O CRÈDIT)
suficient per a portar-lo a terme.
4. La parella ha acordat establir una societat _____________________
(MODALITAT DE RÈGIM ECONÒMIC CONJUGAL QUE CREA UNA
COMUNITAT RESPECTE ALS INGRESSOS O BENEFICIS OBTINGUTS
INDISTINTAMENT PELS MEMBRES DE LA PARELLA) per al seu matrimoni.
5. S’ha obert un termini perquè els interessats puguen efectuar les
_____________________ (RAONS O ARGUMENTS EN DEFENSA D'UNA
PETICIÓ O PRETENSIÓ EN UN PROCEDIMENT ADMINISTRATIU O
JUDICIAL) que consideren pertinents.
06. Subratlleu les majúscules i les minúscules incorrectes del text que hi ha a
continuació, tenint en compte que les correccions innecessàries puntuen
negativament.
Vistes les propostes de les Comissions de Selecció en què s’estableix la relació
d’alumnat proposat per a concessió o denegació de beques, acompanyada del
Resum Econòmic en què s’indica l’import global de les beques que es proposa
concedir, es constata que el dit import global de beques proposades per a
concessió supera l’Import Global Màxim (d’ara en avant, IGM) de 3.500.000 Euros
previst en l’apartat tercer de la resolució de 15 de desembre de 2016, per la qual es
regula la concessió de beques per a alumnes universitaris.
Les beques es concediran en règim de concurrència competitiva. En cas que
l’import de les beques proposades per a concessió supere l’IGM previst en aquesta
convocatòria, aquestes beques s’adjudicaran, en primer lloc, per als crèdits
matriculats en primera matrícula i, si hi ha crèdit suficient, s’adjudicaran per als
crèdits matriculats en segona matrícula, tal com estableix l’article 4 del Capítol
segon d’aquesta resolució.
Les beques es concediran en ordre descendent i fins que s’esgote l’IGM abans
esmentat. En cas d’empat entre diversos alumnes, tindrà preferència el sexe
infrarepresentat en la titulació en què s’hagen matriculat.
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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, tenint en compte que els signes afegits
innecessàriament puntuen de manera negativa.
(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 l’haureu de marcar amb el signe //.)
Quant a la legitimació per a obtindre el registre de marques o noms comercials en
aquesta proposta s'adopta una solució totalment oberta en el sentit de reconéixer
legitimació a qualsevol persona física o jurídica amb independència de les seues
circumstàncies de nacionalitat o residència o bé del fet que gaudisca dels beneficis
de determinats convenis internacionals tal com s'establia en la normativa anterior
encara que aquesta norma no ve imposada per la nova directiva l'experiència ha
demostrat que les restriccions existents amb anterioritat només afectaven casos
aïllats i en nombre insignificant la qual cosa ha aconsellat aquesta modificació que
es troba en consonància amb la solució adoptada en altres legislacions del nostre
entorn i en concret en el mateix reglament en canvi subsisteix en el text la
possibilitat d'invocar l'aplicació de les disposicions del Conveni de París en tot el
que siga més favorable el concepte de marca si el definim en sentit estricte és a dir
com a signe que servisca en les transaccions mercantils per a distingir els productes
o els serveis d'una empresa dels d'altres empreses no experimenta modificacions
no obstant això sí que s'hi introdueix una variació quant a la manera de delimitar a
efectes registrals el bé immaterial sol·licitat l'anterior normativa exigia que el signe
distintiu sol·licitat fóra susceptible de representació gràfica mentre que en la present
llei atesos els avanços tecnològics només s'exigeix que el signe siga susceptible de
representació però es requereix que aquesta representació permeta a qualsevol
determinar l'objecte de la protecció que s'atorgue al titular es tracta en definitiva
d'una qüestió d'especial importància per la mateixa naturalesa immaterial del bé
objecte de protecció i pels efectes que deriven de la seua inscripció registral
08. Subratlleu les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i escriviu davall
les esmenes corresponents.
• A conseqüència d’això, la capacitat actual d’inversió es destina a cobrir les
necessitats de munició per a adiestrar i preparar, quedant relegada a un segon pla
la recerca de recursos econòmics per a constituir i mantindre la reserva.

• Tant l’empresari com l’empleat hauran de prestar la seua col·laboració en la mida
que siga necessària per a l’efectivitat dels drets reconeguts en aquest títol, i per això
s’abstindran de qualsevol actuació que puga redundar en detriment d’aquests drets.
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• En els contractes o els convenis que les entitats a les que es refereix l’apartat 1
subscriguen amb ents públics o privats, s’haurà d’estipular a qui correspondrà la
titularitat de les invencions que el personal investigador puga fer en el marc dels
contractes o convenis.

• Tenerife va registrar a la fi del mes de juliol varis terratrémols de diversa magnitud.
Concretament, un es va registrar baix mateix del pic del Teide, tal com va recollir el
lloc web del IGN (Institut Geogràfic Nacional).

• La renda garantida d’inclusió estarà condicionada al compromís d’un pla d’inclusió
social o d’inserció laboral. Per tant, tindrà un transfons que implique un compromís
personal per a superar les condicions que han portat a la persona a necessitar la
prestació.

• Alguns impostos amb base imponible no dinerària són els següents: l’Impost sobre
Hidrocarburs (expressada en litres) i l’Impost Especial sobre l’Alcohol i Begudes
Derivades (expressada en hl.).

• El decodificador automàtic permet accedir a informació que abans era inaccessible. Si
els ordinadors estan desprovistos d’aquesta utilitat, cal comunicar-li-ho als òrgans
superiors perquè prenguen les mesures adequades front a aquesta eventualitat.

• En les instruccions de la seua matrícula a la UNED li informem que ha de presentar
documentació compulsada o fotocòpies cotejades. La manera més ràpida i senzilla
és fer-ho en algun dels registres del SIR, que li permet fer el registre i l’enviament
instantani de documents digitalitzats a les administracions públiques.

• Amb respecte als depòsits fiscals censats, augmenta en dos el nombre; pel contrari,
disminueix en nou el de depòsits provisionals corresponents conjuntament a labors
del tabac i begudes alcohòliques.
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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. Qui s’aprofita dels fruits d'una cosa que és propietat d'un altre amb l'obligació de
conservar-la.
llogater

usufructuari

beneficiari

usador

2. Confiscació. Pena de pèrdua de la cosa.
comís

gabella

penyorament

exacció

3. Part dels beneficis o de les reserves d'una societat que es distribueix entre els
accionistes com a retribució del seu capital.
interés

rendiment

lucre

dividend

4. Fer que un expedient, una vegada iniciat, seguisca la via reglamentària establida.
formalitzar

endegar

incoar

trametre

5. Quantitat residual d'un compte que passa a formar part d'un compte nou.
suma residual

ròssec

resum

recialla

prova llenguatge administratiu
convocatòria 2017 / novembre
9:30 h

