prova
llenguatge
administratiu (N5)
Nom
1r cognom
2n cognom
NIF/NIE
Localitat de la prova

Nom del corrector
Observacions

VALÈNCIA
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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 la paraula que, de les
que s’indiquen al final del text, més s'ajusta al fragment.

A

Així mateix, les disposicions reglamentàries que regulen de manera detallada les
diferents modalitats d’establiments i empreses turístiques recullen en l’articulat la
necessitat d’exhibir un distintiu normalitzat expressiu del grup, modalitat,
especialitat, categoria, etc., que els corresponga, a fi que puga servir com a
mecanisme diferenciador i d'informació per als eventuals usuaris turístics.

B

L’exercici de funcions executives per la persona titular de la presidència requerirà
dedicació exclusiva, i aquesta no podrà exercir cap activitat retribuïda, tant de
caràcter públic com privat, excepte l’administració del propi patrimoni i aquelles
activitats que exercisca en representació de la caixa.

C

Els membres dels òrgans de govern seran nomenats per un període de sis anys,
i podran ser reelegits, sempre que continuen complint els requisits establits en la
llei, exclusivament per un mandat addicional.

D

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats locals i entitats sense ànim
de lucre que realitzen actuacions i projectes que promoguen la integració dels
col·lectius de la diversitat a través de l’activitat física i l’esport.

E

En conseqüència, les ajudes a què es refereix aquesta convocatòria no podran
aplicar-se a les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de
l’article 1 del mencionat reglament, tal com figura en l’article 14.2 de l'ordre de
convocatòria.

Escriviu la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Condició
Exclusió
Proscripció
Limitació
Discriminació
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ÀREA 2
02. Redacteu, com a titular de l’alcaldia d’una població, un ban per a recordar
l’horari per a depositar el fem durant els mesos d’estiu.
(El document ha de tindre, com a mínim, 200 paraules.)
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03. Redacteu, com a responsable d’una associació de comerciants de la vostra
població, una petició per a demanar una entrevista amb l’alcaldessa d’aquesta
població per tal d’exposar-li el programa d’actes de la V Fira del Comerç i
demanar-li la col·laboració de l’ajuntament.
(El document ha de tindre, com a mínim, 100 paraules.)
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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.)
Mitjançant l’Ordre XX, de 20 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, es regula el programa de reutilització, reposició i
renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en
funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i
privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es __________________ les bases
__________________ de les subvencions destinades a centres docents privats
concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals.
Mitjançant la Resolució de 4 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, es __________________ subvencions per a aquests
centres per al curs escolar 2018-2019.
S’han examinat les sol·licituds i s’han realitzat les actuacions __________________
per a verificar que cadascun dels centres docents beneficiaris ha complit els
requisits i ha aportat la documentació que s’indica com a preceptiva en l’apartat sisé
de la convocatòria.
D’acord amb el que s’estableix en l’apartat desé, punt 1, de l’esmentada resolució,
amb la finalitat d’agilitar l’__________________ de les dotacions als centres
docents, es podran concedir els imports, per mitjà de successives resolucions,
atenent exclusivament la data de conformitat de la proposta de necessitats
presentada pel centre.
Amb data 12 de juliol de 2018, es va __________________ una resolució per la qual
es resolia parcialment la convocatòria de subvencions per la qual es van concedir a
determinats centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals
de la Comunitat Valenciana 3.305.249,77 euros, per a destinar a la reposició i
renovació de llibres de text i material curricular per al curs 2018-2019, corresponents
a les etapes d’Educació Primària i Educació Especial.
La Subdirecció General de Centres, com a òrgan __________________ del
procediment, ha __________________ l’informe de conformitat corresponent, ha
formulat la proposta de __________________ d’ajudes als centres docents que es
detallen a continuació i l’ha elevada a la Direcció General de Centres i Personal
Docent perquè la resolga.
Vista aquesta proposta i fent ús de les __________________ que m’atorga l’article
35.2 de l’Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, esmentada més amunt, resolc:
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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.

És necessari ____________________ (COMPENSAR, INDEMNITZAR) els
clients per les pèrdues degudes al mal estat de la mercaderia subministrada.
2. L'esmena no va ser aprovada a causa del ____________________ (DRET
D'OPOSAR-SE A L'ADOPCIÓ D'UN ACORD O DECISIÓ) del president.
3. Els periodistes van accedir a la zona de conflicte gràcies a un
____________________ (DOCUMENT LLIURAT PER UNA AUTORITAT, CIVIL
O MILITAR, QUE DONA PERMÍS AL PORTADOR PER A CIRCULAR PER UN
TERRITORI) expedit pel general de l'exèrcit.
4. L'empresa es va declarar en fallida, i els seus actius van haver de ser oferits en
____________________ (VENDA PÚBLICA QUE FA L'AUTORITAT JUDICIAL
DELS BÉNS EMBARGATS D'UN DEUTOR, QUE S'ADJUDIQUEN AL MILLOR
POSTOR).
5. La senyora Ferrandis no és la propietària de l'habitatge, però en gaudeix per
____________________ (DRET D’APROFITAR-SE DELS FRUITS D’UNA
COSA QUE ÉS PROPIETAT D’ALTRI).
06. Subratlleu les majúscules i les minúscules incorrectes del text que hi ha a
continuació, tenint en compte que les correccions innecessàries puntuen
negativament.
RESOLUCIÓ de __ de _______ de 2017, del Director General d’Esport, per la qual
es convoca el Programa de formació permanent 2017 de l’Escola de l'Esport de la
Generalitat, dirigit a la formació d’entrenadors i tècnics esportius.
La Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual es regula l’esport i
l’activitat física de la Comunitat Valenciana, estableix dins dels seus principis rectors
que les Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana, dins de les seues
competències, promocionaran la formació i investigació en l’esport i ciències
relacionades amb aquest.
El Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el reglament
orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
estableix, en l’article 24, que dins de les funcions de la Direcció General d’Esport
s’hi troba la de promoure accions de caràcter formatiu amb l’objecte de ressaltar els
valors de l’esport i la qualificació dels seus quadres tècnics.
Com a resposta a l’articulat exposat, la Direcció General d’Esport, per mitjà de
l’Escola de l’Esport de la Generalitat, convoca l’Oferta Formativa que conté la
present Resolució, a fi de satisfer les expectatives i interessos de les persones o
entitats vinculades al Sector Esportiu, i fomentar la formació de tothom.
En virtut de les competències en matèria d’esport i d’acord amb l’article 70 de la Llei
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 24 del Decret 155/2015, de 18 de
setembre, del Consell
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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
els punts i seguit dels dos punts i a part que hi ha en l’exercici, a més del punt final,
marcant els punts i a part amb el signe //.)

Si bé l'atribució de competències sobre esport o promoció de l'esport es troba
explícitament assumida per les comunitats autònomes en els diferents estatuts
d'autonomia no és menys cert en primer lloc que aquesta atribució s’ha de posar en
connexió estricta amb els àmbits territorials de les respectives comunitats
autònomes en segon lloc s’ha de tindre en compte que l'esport constitueix una
matèria sobre la qual sens dubte incideixen diversos títols competencials són
necessàries per tant a fi de desenvolupar adequadament aquelles competències
concurrents que propicien una política esportiva més dinàmica i amb efectes
multiplicadors les actuacions coordinades i de cooperació entre l'Administració de
l'Estat i la de les comunitats autònomes respecte al primer aspecte assenyalat
sembla clar que la faceta competitiva d'àmbit estatal i internacional inherent a
l'esport justifica l'actuació de l'Estat com va assegurar el Tribunal Constitucional en
el seu moment sobre la delimitació d'aquestes competències l'exercici de les
assumides per les comunitats autònomes no implica que es tinguen en compte
necessàriament els interessos que són propis de l'esport federat espanyol en el seu
conjunt de manera que és absolutament necessari connectar la intervenció pública
amb l'àmbit en el qual es desenvolupa l'esport això permet en definitiva repartir els
respectius camps d'actuació de l'Estat i de les comunitats autònomes quant al
segon també és clar que l'activitat esportiva constitueix una de les manifestacions
culturals més evidents sobre la qual l'Estat per imperatiu de la mateixa Constitució
no deu ni es pot mostrar alié encara que la seua actuació s’ha d'emmarcar en un
absolut respecte a les competències assumides per les comunitats autònomes en
els seus estatuts d'autonomia les quals han propiciat en determinats territoris la
promulgació de legislació esportiva pròpia en aquest àmbit
08. Subratlleu les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i escriviu davall les
esmenes corresponents.
•

El jutge el condemna a pagar una multa de 1.080.020 euros i a pagar les costes
processals, i li permet pagar-ho tot en quotes mensuals durant deu anys.

• L’expresident, que anava acompanyat d’un sèquit de col·laboradors, assessors i un bon
nombre de simpatitzants, no va poder socavar l’autoritat de la jutgessa, que va mantindre
en tot moment la decisió d’inculpar-lo.
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• A partir d'ací sorgeixen algunes diferències. L'afectació demanial té com a primer
efecte l'exclusió d'un bé del tràfic jurídic privat, la qual cosa suposa la impossibilitat
d’exercir sobre aquest una titularitat dominical privada. Per la seua part, la reserva
al sector públic es refereix a la possible exclusió de l'exercici d'activitat econòmica
privada en relació amb determinats recursos o serveis.

• El deutor o incomplidor d’una obligació no pot ser castigat, si no que es pretén
col·locar al creditor o la víctima en la mateixa o semblant situació patrimonial
preexistent de no haver-se produït el mal.

• Se li va notificar l’acord plenari a la funcionària interina que exerceix les funcions de
tesoreria municipal, el qual indica que, dins del termini per a presentar al·legacions, la
persona interessada no ha formulat oposició a la creació del lloc, sol·licitant únicament
l’aclaració i el procediment del seu cessament.

• La vice-presidenta de l’associació i els testics han declarat que estan molt
interessats en continuar col·laborant amb la justícia, i així ho han manifestat al
tribunal després de la sessió corresponent.

•

Aquells aspirants que estiguen actualment desactivats per haver acceptat
voluntàriament un altre lloc d’un altra bossa, i no manifesten el contrari, seran
activats d’ofici i els llocs seran provistos per ordre de puntuació en el barem.

• El INSS podrà, així mateix, recabar en qualsevol moment la documentació original o
complementària que considere necessària per a acreditar l’exacte compliment de
les condicions exigides en les bases reguladores.

• Tots aquells estudiants de la UPV que es presenten a la convocatòria han de
presentar la sol·licitud a l’oficina corresponent per a que aquesta siga datada i
sellada pel personal de correus abans de ser certificada.
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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. Abolir o invalidar una disposició legal.
aplanar

abrogar

contravenir

subrogar

2. Persona que expedeix un instrument de crèdit.
lliurador

emissor

pagador

creditor

3. Aplicació d'un determinat import econòmic per a compensar la pèrdua de valor físic o
tècnic d'algun bé o d'algun element patrimonial en un període de temps determinat .
reserva

provisió

romanent

amortització

4. Decisió sobre una qüestió o un conflicte jurídic presa per persones que no són jutges
ordinaris ni actuen com a òrgans normals del poder judicial.
dictamen

arbitratge

interlocutòria

interlocució

5. Preu estipulat per a un transport de mercaderies per la mar.
consigna

costa

noli

càrrega

prova llenguatge administratiu
convocatòria 2019 / 1 de juny
9:30 h

criteris de correcció
llenguatge
administratiu (N5)

Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià
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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 la paraula que, de les
que s’indiquen al final del text, més s'ajusta al fragment.

A

Així mateix, les disposicions reglamentàries que regulen de manera detallada les
diferents modalitats d’establiments i empreses turístiques recullen en l’articulat la
necessitat d’exhibir un distintiu normalitzat expressiu del grup, modalitat,
especialitat, categoria, etc., que els corresponga, a fi que puga servir com a
mecanisme diferenciador i d'informació per als eventuals usuaris turístics.

B

L’exercici de funcions executives per la persona titular de la presidència requerirà
dedicació exclusiva, i aquesta no podrà exercir cap activitat retribuïda, tant de
caràcter públic com privat, excepte l’administració del propi patrimoni i aquelles
activitats que exercisca en representació de la caixa.

C

Els membres dels òrgans de govern seran nomenats per un període de sis anys,
i podran ser reelegits, sempre que continuen complint els requisits establits en la
llei, exclusivament per un mandat addicional.

D

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats locals i entitats sense ànim
de lucre que realitzen actuacions i projectes que promoguen la integració dels
col·lectius de la diversitat a través de l’activitat física i l’esport.

E

En conseqüència, les ajudes a què es refereix aquesta convocatòria no podran
aplicar-se a les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de
l’article 1 del mencionat reglament, tal com figura en l’article 14.2 de l'ordre de
convocatòria.

Escriviu la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Condició

D

Exclusió

E

Proscripció

B

Limitació

C

Discriminació

A

Cada resposta correcta, 2 punts. Total, 10 punts.
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ÀREA 2
02. Redacteu, com a titular de l’alcaldia d’una població, un ban per a recordar
l’horari per a depositar el fem durant els mesos d’estiu.
(El document ha de tindre, com a mínim, 200 paraules.)
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CRITERIS DE CORRECCIÓ DE L’ÀREA 2 (45% de la prova)
02. 20 punts
03. 10 punts
Redacció de dos documents administratius
La redacció ha de ser original i complir les propietats mínimes d’adequació, coherència i
funcionalitat. Així mateix, el document s’ha de redactar en el moment de la prova i s’ha d’elaborar
complet i arredonit.
Quan algun text infringisca de manera greu algun dels requisits anteriors, per exemple, quan no
siga el document proposat o quan l’examinand actue fraudulentament, tindrà una puntuació
global de 0 punts.
Si la redacció de la pregunta 2, en què s’exigeix un mínim de 200 paraules, si no arriba al mínim
exigit es descompten fins a 20 punts del total de l’apartat, en propietats textuals, de la manera
següent: 150-154, -20 punts; 155-159, -18 punts; 160-164, - 16 punts; 165-169, -14 punts; 170174, -12 punts; 175-179, -10 punts; 180-184, -8 punts;185-189, -6 punts; 190-194, -4 punts; 195199, -2 punt. Si no arriba a 150 paraules, es puntua com a 0 tant en propietats textuals com en
correcció.
Si en la redacció de la pregunta 3, en què s'exigeix un mínim de 100 paraules, si no arriba al
mínim exigit es descompten fins a 20 punts del total de l’apartat, en propietats textuals, de la
manera següent: 50-54, -20 punts; 55-59, -18 punts; 60-64, -16 punts; 65-69, -14 punts; 70-74,
-12 punts; 75-79, -10 punts; 80-84, -8 punts; 85-89, -6 punts; 90-94, -4 punts; 95-99, -2 punt. Si
no arriba a 50 paraules, es puntua com a 0 tant en propietats textuals com en correcció.
Cada un dels documents es puntua sobre 100
Propietats textuals (50 punts)
– Adequació
L’estructura respon a la del document proposat, es respecta el grau de formalitat, compleix la
seua finalitat i es tria la varietat lingüística i el registre que exigeix el context.
– Coherència
Les idees s’hi exposen d’una manera clara i ordenada, amb una distribució lògica de la
informació, sense repeticions innecessàries. És entenedor i no conté sigles sense desenvolupar
ni tecnicismes desconeguts per la persona destinatària.
– Cohesió
La terminologia i la fraseologia són les apropiades per al document. L’estil del text s’ajusta als
criteris de precisió, claredat i concisió. El text està ben articulat, amb paràgrafs ni massa curts ni
excessivament llargs, amb un bon ús del connectors, dels signes de puntuació, de les
convencions gràfiques, dels temps verbals, etc.
– Presentació
Si la presentació és inadequada, es poden descomptar punts del total d’aquest apartat.
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Correcció (50 punts)
Es descompten 4 punts per cada error en l’exercici 2, i 6 punts per error en l’exercici 3. Cada dos
errors d’accents o dièresis descompten com un error. Si un error es repeteix en la mateixa
paraula, cada repetició descompta 1 punt, tant si és d’accentuació com d’un altre tipus.
– Normativa ortogràfica
A banda de tindre en compte totes les normes ortogràfiques, també cal descomptar 4 punts per
cada paraula inintel·ligible.
– Normativa tipogràfica
Ús adequat de les normes tipogràfiques usuals en la documentació administrativa: redona,
cursiva, negreta, etc.
– Convencions gràfiques
Majúscules i minúscules, signes gràfics i de puntuació, abreviatures, sigles i símbols.
– Morfologia i sintaxi
Especialment aplicables al llenguatge administratiu, ús inadequat del gerundi, de la passiva
pronominal, del possessiu, ús correcte i/o recomanable de verbs com ara informar, celebrar, etc.
– Terminologia i fraseologia
Interferències lingüístiques (barbarismes).
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03. Redacteu, com a responsable d’una associació de comerciants de la vostra
població, una petició per a demanar una entrevista amb l’alcaldessa d’aquesta
població per tal d’exposar-li el programa d’actes de la V Fira del Comerç i
demanar-li la col·laboració de l’ajuntament.
(El document ha de tindre, com a mínim, 100 paraules.)
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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.)
Mitjançant l’Ordre XX, de 20 de juny de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de
text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de
llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la
Comunitat Valenciana, i es determinen, fixen, concreten (*disposen, *resolen,
*regulen) les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents
privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals.
Mitjançant la Resolució de 4 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, es convoquen (*concedeixen, *publiquen) subvencions per aquests
centres per al curs escolar 2018-2019.
S’han examinat les sol·licituds i s’han realitzat les actuacions pertinents,
corresponents, adequades, adients per a verificar que cadascun dels centres docents
beneficiaris ha complit els requisits i ha aportat la documentació que s’indica com a
preceptiva en l’apartat sisé de l’esmentada convocatòria.
D’acord amb el que s’estableix en l’apartat desé, punt 1, de l’esmentada resolució, amb
la finalitat d’agilitar l’abonament de les dotacions als centres docents, es podran
concedir els imports, per mitjà de successives resolucions, atenent exclusivament la
data de conformitat de la proposta de necessitats presentada pel centre.
Amb data 12 de juliol de 2018, es va dictar, emetre, publicar (*formular, *prescriure,
*anunciar) una resolució per la qual es resolia parcialment la convocatòria de
subvencions per la qual es van concedir a determinats centres privats concertats i centres
de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana 3.305.249,77 euros,
per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs
2018-2019, corresponents a les etapes d’Educació Primària i Educació Especial.
La Subdirecció General de Centres, com a òrgan instructor del procediment, ha emés,
redactat (*formulat, *dictat) l’informe de conformitat corresponent, ha formulat la
proposta de concessió, lliurament d’ajudes als centres docents que es detallen a
continuació i l’ha elevada a la Direcció General de Centres i Personal Docent perquè la
resolga.
Vista aquesta proposta i fent ús de les atribucions, facultats, capacitats,
competències que m’atorga l’article 35.2 de l’Ordre 26/2016, de 13 de juny, de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, esmentada més amunt, resolc:
Cada resposta correcta, 0,5 punts. Total, 5 punts.
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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. Es necessari rescabalar, satisfer (*desagreujar, *reparar, *recuperar, *resquitar, *refer)
2.
3.

4.
5.

(COMPENSAR, INDEMNITZAR) els clients per les pèrdues degudes al mal estat de la
mercaderia subministrada.
L'esmena no va ser aprovada a causa del vet, veto (DRET D'OPOSAR-SE A
L'ADOPCIÓ D'UN ACORD O DECISIÓ) del president.
Els periodistes van accedir a la zona de conflicte gràcies a un salconduit (*permís)
(DOCUMENT LLIURAT PER UNA AUTORITAT, CIVIL O MILITAR, QUE DONA PERMÍS
AL PORTADOR PER A CIRCULAR PER UN TERRITORI) expedit pel general de
l'exèrcit.
L'empresa es va declarar en fallida, i els seus actius van haver de ser oferits en
subhasta (VENDA PÚBLICA QUE FA L'AUTORITAT JUDICIAL DELS BÉNS
EMBARGATS D'UN DEUTOR, QUE S'ADJUDIQUEN AL MILLOR POSTOR).
La senyora Ferrandis no és la propietària de l'habitatge, però en gaudeix per usdefruit,
usufructe (DRET D’APROFITAR-SE DELS FRUITS D’UNA COSA QUE ÉS
PROPIETAT D’ALTRI)..

Cada resposta correcta, 2 punts. Total, 10 punts. Les que es marquen amb un
asterisc no es consideren vàlides.

06. Subratlleu les majúscules i les minúscules incorrectes del text que hi ha a continuació, tenint en
compte que les correccions innecessàries puntuen negativament.

RESOLUCIÓ de __ de _______ de 2017, del Director General d’Esport, per la
qual es convoca el Programa de formació permanent 2017 de l’Escola de l'Esport
de la Generalitat, dirigit a la formació d’entrenadors i tècnics esportius.
La Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual es regula l’esport i
l’activitat física de la Comunitat Valenciana, estableix dins dels seus principis rectors
que les Administracions Públiques de la Comunitat Valenciana, dins de les
seues competències, promocionaran la formació i investigació en l’esport i ciències
relacionades amb aquest.
El Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el
reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, estableix, en l’article 24, que dins de les funcions de la Direcció General
d’Esport s’hi troba la de promoure accions de caràcter formatiu amb l’objecte de
ressaltar els valors de l’esport i la qualificació dels seus quadres tècnics.
Com a resposta a l’articulat exposat, la Direcció General d’Esport, per mitjà de
l’Escola de l’Esport de la Generalitat, convoca l’Oferta Formativa que conté la
present Resolució, a fi de satisfer les expectatives i interessos de les persones o
entitats vinculades al Sector Esportiu, i fomentar la formació de tothom.
En virtut de les competències en matèria d’esport i d’acord amb l’article 70 de la Llei
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 24 del Decret 155/2015, de 18 de
setembre, del Consell.

CONVOCATÒRIA 2019 / JUNY CRITERIS DE CORRECCIÓ

LENGUATGE ADMINISTRATIU / 10

Cada resposta correcta, 0,5 punts. Per cada correcció innecessària es resten 0,5
punts. Màxim: 5 punts.
No es penalitza posar en majúscula Formació Permanent (ambdues), de manera que es
considera correcte Programa de formació permanent o Programa de Formació
Permanent.
No es penalitza posar en majúscula Orgànic... Funcional (ambdues), de manera que es
considera correcte Reglament orgànic i funcional o Reglament Orgànic i Funcional.
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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 els punts i seguit del dos
punts i a part que hi ha en l’exercici, a més del punt fnal, marcant els punts i a part
amb el signe //.)

Si bé l'atribució de competències sobre esport o promoció de l'esport es troba
explícitament assumida per les comunitats autònomes en els diferents estatuts
d'autonomia, no és menys cert, en primer lloc, que aquesta atribució s’ha de
posar en connexió estricta amb els àmbits territorials de les respectives
comunitats autònomes; en segon lloc, s’ha de tindre en compte que l'esport
constitueix una matèria sobre la qual, sens dubte, incideixen diversos títols
competencials.

Són

necessàries,

per

tant,

a

fi

de

desenvolupar

adequadament aquelles competències concurrents que propicien una política
esportiva més dinàmica i amb efectes multiplicadors, les actuacions
coordinades i de cooperació entre l'Administració de l'Estat i la de les comunitats
autònomes.
Respecte al primer aspecte assenyalat, sembla clar que la faceta competitiva
d'àmbit estatal i internacional inherent a l'esport justifica l'actuació de l'Estat.
Com va assegurar el Tribunal Constitucional en el seu moment sobre la
delimitació d'aquestes competències, l'exercici de les assumides per les
comunitats autònomes no implica que es tinguen en compte necessàriament els
interessos que són propis de l'esport federat espanyol en el seu conjunt, de
manera que és absolutament necessari connectar la intervenció pública amb
l'àmbit en el qual es desenvolupa l'esport. Això permet, en definitiva, repartir
els respectius camps d'actuació de l'Estat i de les comunitats autònomes.
Quant al segon, també és clar que l'activitat esportiva constitueix una de les
manifestacions culturals més evidents, sobre la qual l'Estat, per imperatiu de la
mateixa Constitució, no deu ni es pot mostrar alié, encara que la seua actuació
s’ha d'emmarcar en un absolut respecte a les competències assumides per les
comunitats autònomes en els seus estatuts d'autonomia, les quals han
propiciat en determinats territoris la promulgació de legislació esportiva pròpia
en aquest àmbit.
1 punt menys per cada signe no posat o posat sense que calga. 10 punts
màxim. Les comes indicades entre parèntesis es consideren optatives, de
manera que posar-les o no posar-les no penalitza en cap cas.
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08. Subratlleu les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i escriviu davall les
esmenes corresponents.•
El jutge el condemna a pagar una multa de
1.080.020 euros i a pagar les costes processals, i li permet pagar-ho tot en quotes
mensuals durant deu anys.
d’1.1080.020
• L’expresident, que anava acompanyat d’un sèquit de col·laboradors, assessors i un bon
nombre de simpatitzants, no va poder socavar l’autoritat de la jutgessa, que va
mantindre en tot moment la decisió d’inculpar-lo.
seguici; soscavar
• A partir d'ací sorgeixen algunes diferències. L'afectació demanial té com a primer
efecte l'exclusió d'un bé del tràfic jurídic privat, la qual cosa suposa la impossibilitat
d’exercir sobre aquest una titularitat dominical privada. Per la seua part, la reserva al
sector públic es refereix a la possible exclusió de l'exercici d'activitat econòmica
privada en relació amb determinats recursos o serveis.

• El deutor o incomplidor d’una obligació no pot ser castigat, si no que es pretén
col·locar al creditor o la víctima en la mateixa o semblant situació patrimonial
preexistent de no haver-se produït el mal.
sinó; el; si no s’haguera

• Se li va notificar l’acord plenari a la funcionària interina que exerceix les funcions de
tesoreria municipal, el qual indica que, dins del termini per a presentar al·legacions, la
persona interessada no ha formulat oposició a la creació del lloc, sol·licitant únicament
l’aclaració i el procediment del seu cessament.
Es va notificar; tresoreria; i sol·licita, sinó que sol·licita; aclariment
• La vice-presidenta de l’associació i els testics han declarat que estan molt
interessats en continuar col·laborant amb la justícia, i així ho han manifestat al
tribunal després de la sessió corresponent.
vicepresidenta; testimonis; a continuar
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Aquells aspirants que estiguen actualment desactivats per haver acceptat
voluntàriament un altre lloc d’un altra bossa, i no manifesten el contrari, seran
activats d’ofici i els llocs seran provistos per ordre de puntuació en el barem.
d’una altra; borsa; proveïts
• El INSS podrà, així mateix, recabar en qualsevol moment la documentació original o
complementària que considere necessària per a acreditar l’exacte compliment de
les condicions exigides en les bases reguladores.
L’INSS; recaptar, obtindre, aconseguir
• Tots aquells estudiants de la UPV que es presenten a la convocatòria han de
presentar la sol·licitud a l’oficina corresponent per a que aquesta siga datada i
sellada pel personal de correus abans de ser certificada.
perquè; segellada

Cada resposta correcta, 1 punt. Total, 20 punts.

CONVOCATÒRIA 2019 / JUNY CRITERIS DE CORRECCIÓ

LENGUATGE ADMINISTRATIU / 16

CONVOCATÒRIA 2019 / JUNY CRITERIS DE CORRECCIÓ

LENGUATGE ADMINISTRATIU / 17

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. Abolir o invalidar una disposició legal.
aplanar
contravenir

X abrogar
subrogar

2. Persona que expedeix un instrument de crèdit.
X lliurador

emissor

pagador

creditor

3. Aplicació d'un determinat import econòmic per a compensar la pèrdua de valor físic o
tècnic d'algun bé o d'algun element patrimonial en un període de temps determinat .
reserva
romanent

provisió

X amortització

4. Decisió sobre una qüestió o un conflicte jurídic presa per persones que no són jutges
ordinaris ni actuen com a òrgans normals del poder judicial.
dictamen
interlocutòria

X arbitratge
interlocució

5. Preu estipulat per a un transport de mercaderies per la mar.
consigna

X noli

costa
càrrega

Cada resposta correcta, 2 punts. Total, 10 punts.

prova llenguatge administratiu
convocatòria 2019 / 1 de juny
9.30 h

