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VALÈNCIA

CONVOCATÒRIA 2022 / JUNY

LLENGUATGE ADMINISTRATIU / 3

ÀREA 1
01. A continuació hi ha cinc fragments de documents administratius diversos.
Llegiu atentament i relacioneu cada un d’aquests amb la paraula o sintagma
que, dels que s’indiquen al final del text, més s’ajusta al fragment.
Podran accedir al grau mitjà dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i
Disseny els qui, mancats dels requisits acadèmics d’accés, acrediten, mitjançant la
superació d’una prova d’accés, que posseeixen els coneixements i les habilitats
A
suficients per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments, a més de les
aptituds i coneixements artístics necessaris, i que tinguen, com a mínim, dèsset
anys complits l’any de realització de la prova.
El Reglament general de protecció de dades (Reglament UE 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell), de 27 d’abril de 2016, introdueix una sèrie de
canvis i novetats als quals és necessari adaptar la nostra legislació. El RGPD
B
esmenta expressament la necessitat d’aplicar mesures tècniques i organitzatives
apropiades per part de la persona responsable, amb la finalitat de garantir que el
tractament està d’acord amb el que es disposa en l’esmentat reglament.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix els requisits
necessaris per a accedir als ensenyaments de grau mitjà i superior d’Arts
Plàstiques i Disseny. El Reial decret 596/2007 en regula els aspectes bàsics. Així,
es concreta que, per a accedir al grau mitjà i al grau superior d’aquests
C ensenyaments, a més de complir els requisits acadèmics, l’alumnat haurà de
superar una prova específica que permeta demostrar les aptituds i els
coneixements artístics necessaris per a cursar amb aprofitament els
ensenyaments de què es tracta. D’altra banda, es regulen les proves d’accés per a
l’alumnat que no estiga en possessió dels requisits acadèmics d’accés.
L’Organització Mundial de la Salut va elevar, amb data d’11 de març de 2020, la
situació d’emergència de salut pública ocasionada per la covid-19 a pandèmia
D internacional. Les circumstàncies extraordinàries que hi concorren han constituït
una crisi sanitària sense precedents i d’enorme magnitud, tant pel nombre molt
elevat de ciutadans afectats com per l’extraordinari risc per als seus drets.
La present resolució serà aplicable als procediments d’accés i admissió de
l’alumnat que desitge cursar cicles formatius de grau mitjà i superior dels
E
ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny durant el curs acadèmic
2020-2021 a la Comunitat Valenciana.

Escriviu la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Condicions generals
Àmbit
Condicions especials
Adequació
Excepcionalitat
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ÀREA 2
02. Com a secretari o secretària del vostre ajuntament, redacteu l’acta de la
sessió plenària en la qual es debat i s’aprova, a proposta de la Regidoria de
Cultura, l’organització d’un festival de música coral al municipi, amb concerts,
conferències i altres activitats, així com les accions a realitzar per a difondre i
donar publicitat al festival.
(El document ha de tindre, com a mínim, 200 paraules.)
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03. Com a president o presidenta de la vostra agrupació coral, redacteu una carta
adreçada al titular de la Regidoria de Cultura de l’ajuntament organitzador en
la qual mostreu el vostre interés a participar en el festival coral indicat en
l’exercici anterior amb un concert en què interpretareu l’últim programa
especial que heu preparat.
(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 les paraules que hi falten per a
completar-ne el sentit, amb una única paraula per cada buit.
(Escriviu només una alternativa per a cada resposta. Pareu atenció a no repetir cap
paraula.)
Han sigut publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València número 13, de
21 de gener de 2020 (rectificació publicada en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 75, de 21 d’abril), les ________________ específiques que han de
regir la ________________ en propietat de la plaça següent:
Una plaça de personal agent de policia local ________________ en la plantilla de
personal funcionari, ________________ al grup C, subgrup C1 de titulació,
classificada en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials,
classe policia local i els seus auxiliars, enquadrada en l’escala bàsica, mitjançant el
sistema de ________________ oposició pel ________________ lliure en el marc
dels processos de consolidació d’________________ temporal, de conformitat amb
els acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions celebrades els
dies 12 de desembre de 2019 i 20 de febrer de 2020.
Així mateix, s’ha aprovat la convocatòria del procés ________________ de
referència mitjançant el Decret de l’Alcaldia 3796/2019, de 30 de desembre. El
termini de presentació de ________________ per a la participació en el procés serà
de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de la
convocatòria en el Boletín Oficial del Estado. Les bases completes de la
convocatòria estan a la disposició de les persones interessades al tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament de Manises i en el seu lloc web. Els successius anuncis
________________ a aquesta convocatòria es publicaran en el Butlletí Oficial de la
Província de València, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Manises i en
el seu lloc web.
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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.
(Escriviu només una alternativa per a cada resposta. Pareu atenció a no repetir cap
paraula.)
EXEMPLE:
El govern ha nomenat (DESIGNAT) els seus ambaixadors.
1. Una de les prerrogatives de què gaudien els prínceps electors era el dret a
___________________ (FABRICAR, IMPRIMIR, SEGELLAR, BATRE) moneda.
2. L’empresa ha proposat als sindicats que una part del salari es cobre
___________________ (DE MANERA PACTADA PRÈVIAMENT SEGONS LA
QUANTITAT DE FAENA FETA).
3. La manca de credibilitat de la política econòmica d’aquell país va ocasionar que
les agències qualificaren els seus bons com a ___________________ (BONS
AMB UN TIPUS D'INTERÉS MOLT ELEVAT COM A CONSEQÜÈNCIA DEL
RISC TAMBÉ MOLT ELEVAT QUE COMPORTEN).
4. El tribunal ha ordenat la ___________________ (PRESENTACIÓ, APARICIÓ O
ASSISTÈNCIA D’UNA PERSONA OBLIGADA PER LA CITACIÓ D’UNA
AUTORITAT) dels testimonis proposats per la defensa.
5. Davant de la manca de proves, el Ministeri Fiscal ha demanat el
___________________ (FET O ACTE DE SUSPENDRE EL PROCEDIMENT,
DE DEIXAR-LO SENSE CURS ULTERIOR) de la causa.

06. Subratlleu les majúscules i les minúscules incorrectes de les frases que hi ha
a continuació, tenint en compte que les correccions innecessàries puntuen
negativament.
La senyora Maria la Torre ha sigut designada secretària de la Corporació municipal
de la Xara.
Ens entrenem per a poder pujar al Penyagolosa durant el cap de setmana del 18 de
Desembre, abans de les festes de Nadal.
Les restes d’homo sapiens trobades en alguns municipis de la Vall d’Albaida seran
examinades per un tècnic de la Direcció General competent en la matèria.
Aquest projecte de Llei implica la modificació de l’article 15 de l’Estatut dels
Treballadors, que regula la duració del Contracte de Treball.
Va estudiar l’especialitat de Física Fonamental en la Universitat Complutense de
Madrid, però encara té dificultats amb les Matemàtiques.
La Il·lustració i la Revolució Francesa són dues fites històriques cabdals en la
història d’Occident.
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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 i un punt i a
part, a banda del punt final. Diferencieu els punts i seguit del punt i a part que hi ha en
l’exercici marcant el punt i a part amb el signe //.)

La llei que analitzem amplia i reforça les obligacions de publicitat activa en diferents
àmbits la informació institucional organitzativa i de planificació la que té rellevància
jurídica en la relació entre Administració i ciutadans i la que té com a objecte els
aspectes d’importància econòmica pressupostària i estadística pel que fa a les
matèries d'informació institucional organitzativa i de planificació exigeix als subjectes
compresos en el seu àmbit d'aplicació la publicació d'informació relativa a les
funcions que desenvolupen la normativa que els resulta aplicable i la seua
estructura organitzativa a més dels seus instruments de planificació i l’avaluació del
seu grau de compliment quant a la informació de rellevància jurídica i que afecta
directament l'àmbit de les relacions entre l'Administració i els ciutadans la llei
menciona un ampli repertori de documents que perquè proporcionen una major
seguretat jurídica hauran de ser publicats obligatòriament en els mitjans adequats
així mateix en tot el que es refereix a l'àmbit de la informació de rellevància
econòmica pressupostària i estadística s'estableix un ampli catàleg de documents
que han de ser accessibles i comprensibles per als ciutadans ja que tenen un
caràcter d'instrument òptim per al control de la gestió i la utilització dels recursos
públics per a canalitzar la publicació de tan ingent quantitat d'informació i facilitar el
compliment d'aquestes obligacions de publicitat activa la llei preveu la creació i el
desenvolupament d'un nou portal de transparència atés que les noves tecnologies
ens permeten hui dia desenvolupar eines d'extraordinària utilitat per al compliment
de les disposicions de la llei l'ús de les quals permeta que accedint-hi a través d'un
únic punt de consulta el ciutadà puga obtindre tota la informació disponible
08. Subratlleu les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i escriviu davall
les esmenes corresponents que equivalguen a les formes incorrectes.
(Escriviu només una alternativa per a cada correció que feu.)
•

Els mesos anteriors s’havia observat un alleujament del problema de la carestia de la
vida degut a la situació de deflacció que va experimentar l’economia, que va posar fre a
l’encareixement de preus dels anys anteriors.
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•

Nogensmenys, segons les previsions del FMI, la situació econòmicofinancera mundial
no permet l’optimisme de cara al futur més pròxim, degut a què les circumstàncies
polítiques internacionals que travessem són extraordinàriament difícils.

•

La sentència va ser condemnatòria, però el tribunal no va apreciar els agravants per
alevosia en l’assassinat.

• Han contractat una advocada la qual ja havia treballat amb anterioritat en l’empresa,
amb la qual cosa s’ha de suposar que coneix a la perfecció els entrellats del negoci.

•

Des de fa algun temps es ve observant que el tràfic d’estupefaents ha experimentat un
repunt, i les forces de seguretat han decomissat nombroses partides de marihuana en
finques particulars.

•

Dos dies després de l’incident, l’arquitecta va acabar per emetre un informe declarant
l’immoble com inhabitable, o el que ve a ser el mateix: si els inquilins volien continuar
vivint en ell, havien de fer-se càrrec de les costoses despeses de les reparacions.

•

Alguns hereters han presentat una querella contra la sentència sobre l’herència, atenent
que el règim jurídic del matrimoni no era el de societat de ganancials.

•

Cal informar als afectats per l’ERE de l’obligació d’inscriure-s’hi, per a rebre les ajudes
aprovades per l’Ajuntament, en el registre disposat a l’efecte en les oficines municipals.

•

El llegat també està subjecte a gravamen. Una vegada acceptat pel legatari, aquest ha
de liquidar l'impost de successions corresponent per a adjudicar-se la propietat del bé.

•

Les seues obres van haver de ser venudes en subasta pública per un preu global que
va excedir del milió d’euros. A més, el tribunal va fallar que havia de procedir-se a
enajenar altres propietats seues per a poder satisfer els deutes acumulats.
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09. A continuació trobareu cinc referències a elements lèxics del llenguatge
administratiu. Marqueu amb una creu el que considereu més adequat a cada
una de les definicions donades.
1. Buit de mercat constituït per un petit segment de mercat explotat per un
operador, empresa o marca.
Veta de mercat

Oportunitat de mercat

Nínxol de mercat

Especialitat de mercat

2. Actiu financer el preu del qual depén del preu o cotització d’un altre valor
financer.
Actiu subjacent

Acció preferent

Participació condicionada

Derivat

3. Mesura coercitiva en virtut de la qual un jutge o un tribunal pot obligar un deutor a
pagar una quantitat per cada dia de retard en el compliment d'un contracte.
Constrenyiment

Astricció

Multa retardatària

Obligació temporal

4. Tècnica de finançament d’un bé que resulta d’una combinació de l’arrendament
amb la compravenda.
Míxing

Lísing

Pírcing

Fíxing

5. Comissió o retribució que percep un corredor o un intermediari en una operació
comercial.
Correduria

Intermediació

Corretatge

Mitjania

prova llenguatge administratiu
convocatòria 2022 / 18 de juny
9:00 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 o sintagma
que, dels que s’indiquen al final del text, més s’ajusta al fragment.
Podran accedir al grau mitjà dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i
Disseny els qui, mancats dels requisits acadèmics d’accés, acrediten, mitjançant la
superació d’una prova d’accés, que posseeixen els coneixements i les habilitats
A
suficients per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments, a més de les
aptituds i coneixements artístics necessaris, i que tinguen, com a mínim, dèsset
anys complits l’any de realització de la prova.
El Reglament general de protecció de dades (Reglament UE 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell), de 27 d’abril de 2016, introdueix una sèrie de
canvis i novetats als quals és necessari adaptar la nostra legislació. El RGPD
B
esmenta expressament la necessitat d’aplicar mesures tècniques i organitzatives
apropiades per part de la persona responsable, amb la finalitat de garantir que el
tractament està d’acord amb el que es disposa en l’esmentat reglament.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix els requisits
necessaris per a accedir als ensenyaments de grau mitjà i superior d’Arts
Plàstiques i Disseny. El Reial decret 596/2007 en regula els aspectes bàsics. Així,
es concreta que, per a accedir al grau mitjà i al grau superior d’aquests
C ensenyaments, a més de complir els requisits acadèmics, l’alumnat haurà de
superar una prova específica que permeta demostrar les aptituds i els
coneixements artístics necessaris per a cursar amb aprofitament els
ensenyaments de què es tracta. D’altra banda, es regulen les proves d’accés per a
l’alumnat que no estiga en possessió dels requisits acadèmics d’accés.
L’Organització Mundial de la Salut va elevar, amb data d’11 de març de 2020, la
situació d’emergència de salut pública ocasionada per la covid-19 a pandèmia
D internacional. Les circumstàncies extraordinàries que hi concorren han constituït
una crisi sanitària sense precedents i d’enorme magnitud, tant pel nombre molt
elevat de ciutadans afectats com per l’extraordinari risc per als seus drets.
La present resolució serà aplicable als procediments d’accés i admissió de
l’alumnat que desitge cursar cicles formatius de grau mitjà i superior dels
E
ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny durant el curs acadèmic
2020-2021 a la Comunitat Valenciana.

Escriviu la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Condicions generals

C

Àmbit

E

Condicions especials

A

Adequació

B

Excepcionalitat

D

Cada resposta correcta, 2 punts. Total, 10 punts. Marquem amb una ratlla les
respostes correctes, comptem i multipliquem per dos.
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ÀREA 2
02. Com a secretari o secretària del vostre ajuntament, redacteu l’acta de la
sessió plenària en la qual es debat i s’aprova, a proposta de la Regidoria de
Cultura, l’organització d’un festival de música coral al municipi, amb concerts,
conferències i altres activitats, així com les accions a realitzar per a difondre i
donar publicitat al festival.
(El document ha de tindre, com a mínim, 200 paraules.)
Les característiques generals, l’estructura i la terminologia o fraseologia del document s’han
d’ajustar a les descrites en el Manual de documentació administrativa, de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua, o en el Manual de documents i llenguatge administratiu, de les universitats
valencianes, per a l’acta de reunió.
Les mancances o defectes en aquest aspecte es penalitzaran amb 5 o 10 punts, en funció de la
seua gravetat, en l’apartat de propietats textuals.
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03. Com a president o presidenta de la vostra agrupació coral, redacteu una carta
adreçada al titular de la Regidoria de Cultura de l’ajuntament organitzador en
la qual mostreu el vostre interés a participar en el festival coral indicat en
l’exercici anterior amb un concert en què interpretareu l’últim programa
especial que heu preparat.
(El document ha de tindre, com a mínim, 100 paraules.)

Les característiques generals, l’estructura i la terminologia o fraseologia del document s’han
d’ajustar a les descrites en el Manual de documentació administrativa, de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua, o en el Manual de documents i llenguatge administratiu, de les universitats
valencianes, per a la carta.
Les mancances o defectes en aquest aspecte es penalitzaran amb 5 o 10 punts, en funció de la
seua gravetat, en l’apartat de propietats textuals.
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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.
En 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 l’apartat de correcció, 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 punts. Si no arriba a 150 paraules, es puntua com a 0 tant en propietats textuals com en
correcció.
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 l’apartat de correcció, 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 punts. Si no arriba a
50 paraules, es puntua com a 0 tant en propietats textuals com en correcció.
A més a més, el fet de no arribar al mínim de paraules es descomptarà, en l’apartat de propietats
textuals, en allò que afecte les característiques d’adequació, coherència i cohesió, o bé les
característiques generals i estructura del document.

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
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Si la presentació és inadequada, es poden descomptar punts del total d’aquest apartat.

Correcció (50 punts)
Es descompten 4 punts per cada error en l’exercici 2, i 6 punts per error en l’exercici 3, que
afecten els aspectes que s’indiquen en el programa que hi ha a continuació; aquests errors es
marquen amb un cercle. Si un error es repeteix, cada repetició descompta 1 punt; en aquests
casos marcarem amb una ratlla obliqua.
Es considera error repetit la repetició d’un mateix error morfosintàctic o lèxic, encara que varie la
flexió de la forma utilitzada. Quant als errors ortogràfics, tipogràfics o convencions gràfiques, es
considera error repetit únicament quan la paraula és exactament la mateixa; si l’error es repeteix
en formes flexives distintes de la mateixa paraula o en derivats, es consideren errors distints. Els
errors d’ús d’un mateix signe de puntuació no es consideren com a errors repetits.
– 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).

Aclariments respecte els criteries a utilitzar:
Errors ortogràfics i lèxics:
- Es consideren faltes diferents els errors repetits en diverses formes de la morfologia d’una
mateixa paraula: *trobaba, *trobaben (faltes diferents); *image, *images (faltes diferents).
- Es consideren també faltes diferents quan es repeteix un mateix error en paraules diferents:
*tenia, *sentia, *venien...
Errors morfosintàctics: es considera el mateix error repetit quan es repeteix la mateixa
estructura errònia amb persones o temps diferents: *va tindre que fer, *ha tingut que fer (un
mateix error repetit: perífrasi tenir que).
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Seria un error diferent d’aquest *hi ha que, però serien una única falta repetida, per exemple, *hi
ha que, *hi haurà que.
També es considerarà una falta repetida *hi han cotxes, *hi hauran cotxes (es tracta del mateix
error: concordança de haver-hi).
Es penalitzen com a barbarismes:
- Les paraules que no figuren en el Diccionari normatiu valencià (AVL): *ventaja, *limosna.
- Les paraules que en l’esmentat diccionari estan marcades com a col·loquialismes, ja que no són
pròpies del registre formal que es demana: *aixina.
- Les paraules usades amb un sentit no admés pel diccionari de l’AVL: raig en el sentit de llamp.
Es penalitza com un error l’ús d’un castellanisme, però no es penalitza usar la concordança amb
l’article corresponent: *les ventatges (una falta).
Preposicions per i per a:
- Penalitza l’ús incorrecte de per + SN: *he comprat un regal pel nen (com a error morfosintàctic,
penalitzaria com a error repetit si apareix més d’una vegada aquest ús amb diferents sintagmes).
- No penalitza l’ús de per en compte de per a davant infinitiu: use la ploma per escriure; porte
aigua per beure (ús admés per la Gramàtica de la llengua catalana, de l’IEC).
Preposicions a i en davant lloc indicant situació:
- No penalitza l’ús de en o a davant d’article definit, tant amb article + topònim com article +
genèric: a/en el Campello, a/en els boscos, a/en la comarca de l’Horta... (La Gramàtica normativa
valenciana, de l’AVL, no deixa clar aquest ús com a incorrecte.)
- Penalitza com a error (una falta la primera vegada que apareix, i com a error repetit les
successives) l’ús de en amb topònim sense article: *en València, *en França...
- Penalitza com a error (una falta la primera vegada que apareix, i com a error repetit les
successives), l’ús de a amb SN introduït per un, algun, cert, altre, i flexions, i amb els
demostratius: *Es troben a un hotel, *a algun lloc, *a aquest lloc, *a altres llocs, *a certs llocs...
- No penalitzen els altres usos de a + SN sense determinant o amb indefinits i quantitatius: Es
troben en/a pisos diferents, en/a dues taules, en/a molts/diferents llocs, en/a tots els llocs, en/a
cada un d’aquests llocs, en/a qualsevol lloc. A/en quin lloc es troben? (Usos admesos en la
Gramàtica de la llengua catalana, IEC, p. 726-728.)
- No es penalitzen els usos de a en els casos en què puga apreciar-se un cert sentit de situació:
En/a l’ensenyament, en els / als preliminars, en el / al nostre club, en/a Llull, en /al telenotícies,
a/en el diari, a/en la Constitució...
- Es penalitzen els casos en què no hi ha cap matís de situació espacial, sinó, més aviat, s’indica
temps, matèria o manera: *A l’alliberament d’un ostatge, *al futur, *a la tasca d’educar els fills, a la
meva intenció, a la distribució de competències...
Preposicions com i com a:
- Es consideren correctes tant les construccions normatives tradicionals com les de la proposta
de la Gramàtica normativa valenciana: posà uns ulls com / com a plats (ús comparatiu amb
sintagma sense determinant); els supervivents, de diversos països, es partiren el menjar com /
com a bons germans (ídem); està considerat com / com a un dels millors pianistes del moment
(ús predicatiu amb sintagma amb determinant).
- Es penalitza com a error (una falta la primera vegada que apareix, i com a error repetit les
successives) l’ús de com en funcions de predicatiu amb un sintagma sense determinant: *usava
la tapadora com escut; *com secretari, signe aquesta acta.
- Es penalitza com a error (una falta la primera vegada que apareix, i com a error repetit les
successives) l’ús de com a amb valor de comparatiu amb un sintagma que porta un determinant:
*els supervivents, de diversos països, es partiren el menjar com a uns bons germans; *el pobre
vell plorava com a un xiquet; *Joan menjava com a un llop.
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Procediment de puntuació dels exercicis 2 i 3
Es calculen de manera separada l’apartat de propietats textuals i el de correcció:
- Propietats textuals: màxim 50 punts.
S’avaluen de manera global els apartats de coherència, cohesió i adequació, i es
dedueixen els punts corresponents a presentació deficient i a defectes quant a
característiques i estructura del document.
- Correcció: màxim 50 punts.
Es compten les faltes i es multipliquen per 4 en el cas de l’exercici 2 i per 6 per a
l’exercici 3.
Es compten els errors repetits. La primera vegada que apareix l’error es descompta com
a tal, segons el paràgraf anterior, i les successives aparicions, com a repetició. Per cada
repetició, 1 punt de descompte.
Se sumen els punts de descompte per errors i per repeticions; a aquesta suma s’hi afigen
els punts de descompte per text incomplet si el cas, tal com s’indica anteriorment. El
resultat d’aquesta operació es resta del màxim, que és 50.
- Se sumen els punts obtinguts en ambdós apartats (màxim: 100) i es divideix el resultat per 5
en el cas de l’exercici 2 (màxim: 20 punts) i per 10 en el cas de l’exercici 3 (màxim: 10 punts).
Aquesta puntuació és la que es passa a la plantilla.
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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 les paraules que hi falten per a
completar-ne el sentit, amb una única paraula per cada buit.
(Escriviu només una alternativa per a cada resposta. Pareu atenció a no repetir cap
paraula.)
Han sigut publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València número 13, de
21 de gener de 2020 (rectificació publicada en el Butlletí Oficial de la Província de
València número 75, de 21 d’abril), les bases específiques que han de regir la
provisió en propietat de la plaça següent:
Una plaça de personal agent de policia local vacant en la plantilla de personal
funcionari, pertanyent al grup C, subgrup C1 de titulació, classificada en l’escala
d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local i els
seus auxiliars, enquadrada en l’escala bàsica, mitjançant el sistema de concurs
oposició pel torn lliure en el marc dels processos de consolidació d’ocupació
temporal, de conformitat amb els acords adoptats per la Junta de Govern Local en
les sessions celebrades els dies 12 de desembre de 2019 i 20 de febrer de 2020.
Així mateix, s’ha aprovat la convocatòria del procés selectiu de referència
mitjançant el Decret de l’Alcaldia 3796/2019, de 30 de desembre. El termini de
presentació de sol·licituds per a la participació en el procés serà de vint dies hàbils
a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Boletín
Oficial del Estado. Les bases completes de la convocatòria estan a la disposició de
les persones interessades al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Manises i
en el seu lloc web. Els successius anuncis referents / relatius a aquesta
convocatòria es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València, al tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Manises i en el seu lloc web.
Cada resposta correcta, 0,5 punts. Total, 5 punts.
Marquem els encerts amb una ratlla obliqua. Es compten les ratlles i es
multiplica el nombre de ratlles per 0,5. Si el resultat és decimal, com ara 4,5,
s’arredoneix a l’enter superior; en aquest cas, a 5.
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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.
(Escriviu només una alternativa per a cada resposta. Pareu atenció a no repetir cap
paraula.)
EXEMPLE:
El govern ha nomenat (DESIGNAT) els seus ambaixadors.
1. Una de les prerrogatives de què gaudien els prínceps electors era el dret a
__encunyar______ (FABRICAR, IMPRIMIR, SEGELLAR, BATRE) moneda.
2. L’empresa ha proposat als sindicats que una part del salari es cobre __a estall /
a escarada / a preu fet_____ (DE MANERA PACTADA PRÈVIAMENT
SEGONS LA QUANTITAT DE FAENA FETA).
3. La manca de credibilitat de la política econòmica d’aquell país va ocasionar que
les agències qualificaren els seus bons com a ___bons porqueria_____
(BONS AMB UN TIPUS D'INTERÉS MOLT ELEVAT COM A CONSEQÜÈNCIA
DEL RISC TAMBÉ MOLT ELEVAT QUE COMPORTEN).
4. El tribunal ha ordenat la _compareixença_____ (PRESENTACIÓ, APARICIÓ O
ASSISTÈNCIA D’UNA PERSONA OBLIGADA PER LA CITACIÓ D’UNA
AUTORITAT) dels testimonis proposats per la defensa.
5. Davant de la manca de proves, el Ministeri Fiscal ha demanat el __
sobreseïment __(FET O ACTE DE SUSPENDRE EL PROCEDIMENT, DE
DEIXAR-LO SENSE CURS ULTERIOR) de la causa.

Cada resposta correcta, 2 punts. Total, 10 punts.
Marquem els encerts amb una ratlla. Es compten les ratlles i es multiplica el
nombre de ratlles per 2.
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06. Subratlleu les majúscules i les minúscules incorrectes de les frases que hi ha
a continuació, tenint en compte que les correccions innecessàries puntuen
negativament.
La senyora Maria la Torre ha sigut designada secretària de la Corporació municipal
de la Xara.
Ens entrenem per a poder pujar al Penyagolosa durant el cap de setmana del 18 de
Desembre, abans de les festes de Nadal.
Les restes d’homo sapiens trobades en alguns municipis de la Vall d’Albaida seran
examinades per un tècnic de la Direcció General competent en la matèria.
El passeig de la Petxina ha sigut objecte d’un projecte de reurbanització per part
d’un grup municipal de l’Ajuntament de València.
Aquest projecte de Llei implica la modificació de l’article 15 de l’Estatut dels
Treballadors, que regula la duració del Contracte de Treball.
Va estudiar l’especialitat de Física Fonamental en la Universitat Complutense de
Madrid, però encara té dificultats amb les Matemàtiques.
La Il·lustració i la Revolució Francesa són dues fites històriques cabdals en la
història d’Occident.
Cada resposta correcta, 0,5 punts. Per cada correcció innecessària es resten 0,5
punts. Màxim: 5 punts.
No penalitza marcar la paraula Treballadors, atesa la diversitat de criteris realment
utilitzats.

Marquem els encerts amb un cercle, i amb una creu les correccions innecessàries.
Puntuació: (nre. de cercles – nre. de creus) / 2. S’arredoneix a l’enter superior.
Per exemple, 8 encerts i 3 errors: 8-3 / 2 = 5 / 2 = 2,5 = 3.
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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 i un punt i a
part, a banda del punt final. Diferencieu els punts i seguit del punt i a part que hi ha
en l’exercici marcant el punt i a part amb el signe //.)
La llei que analitzem amplia i reforça les obligacions de publicitat activa en diferents
àmbits: la informació institucional, organitzativa i de planificació; la que té rellevància
jurídica en la relació entre Administració i ciutadans, i la que té com a objecte els
aspectes d’importància econòmica, pressupostària i estadística. Pel que fa a les
matèries d'informació institucional, organitzativa i de planificació, exigeix als
subjectes compresos en el seu àmbit d'aplicació la publicació d'informació relativa a
les funcions que desenvolupen, la normativa que els resulta aplicable i la seua
estructura organitzativa, a més dels seus instruments de planificació i l’avaluació del
seu grau de compliment. Quant a la informació de rellevància jurídica i que afecta
directament l'àmbit de les relacions entre l'Administració i els ciutadans, la llei
menciona un ampli repertori de documents que, perquè proporcionen una major
seguretat jurídica, hauran de ser publicats obligatòriament en els mitjans adequats.
Així mateix, en tot el que es refereix a l'àmbit de la informació de rellevància
econòmica, pressupostària i estadística(,) s'estableix un ampli catàleg de documents
que han de ser accessibles i comprensibles per als ciutadans, ja que tenen un
caràcter d'instrument òptim per al control de la gestió i la utilització dels recursos
públics.
Per a canalitzar la publicació de tan ingent quantitat d'informació i facilitar el
compliment d'aquestes obligacions de publicitat activa, la llei preveu la creació i el
desenvolupament d'un nou portal de transparència, atés que les noves tecnologies
ens permeten hui dia desenvolupar eines d'extraordinària utilitat per al compliment
de les disposicions de la llei l'ús de les quals permeta que, accedint-hi a través d'un
únic punt de consulta, el ciutadà puga obtindre tota la informació disponible.
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.
Marquem amb un cercle quan falta un signe i amb una creu quan el signe està
malament. Se sumen els resultats dels dos recomptes i la suma es resta de
10.
Per exemple: 3 cercles + 4 creus = 7.

10 – 7 = 3
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08. Subratlleu les incorreccions, si n’hi ha, de les frases següents i escriviu davall
les esmenes corresponents que equivalguen a les formes incorrectes.
(Escriviu només una alternativa per a cada correció que feu.)
•

Els mesos anteriors s’havia observat un alleujament del problema de la carestia de la
vida degut a la situació de deflacció que va experimentar l’economia, que va posar fre a
l’encareixement de preus dels anys anteriors.
deflació; encariment

•

Nogensmenys, segons les previsions del FMI, la situació econòmicofinancera mundial
no permet l’optimisme de cara al futur més pròxim, degut a què les circumstàncies
polítiques internacionals que travessem són extraordinàriament difícils.
de l’FMI; economicofinancera; ja que / perquè

•

2

3

La sentència va ser condemnatòria, però el tribunal no va apreciar els agravants per
alevosia en l’assassinat.
agreujant; traïdoria

2

• Han contractat una advocada la qual ja havia treballat amb anterioritat en l’empresa,
amb la qual cosa s’ha de suposar que coneix a la perfecció els entrellats del negoci.
que
•

Des de fa algun temps es ve observant que el tràfic d’estupefaents ha experimentat un
repunt, i les forces de seguretat han decomissat nombroses partides de marihuana en
finques particulars.
s’observa / es va observant / s’està observant

•

1

1

Dos dies després de l’incident, l’arquitecta va acabar per emetre un informe declarant
l’immoble com inhabitable, o el que ve a ser el mateix: si els inquilins volien continuar
vivint en ell, havien de fer-se càrrec de les costoses despeses de les reparacions.
on es declarava (* declara) / en el qual es declarava (* declara) / que declarava (*
declara); com a inhabitable / inhabitable; vivint-hi / vivint en l’immoble / vivint en
aquell / vivint en aquest / *vivint

•

Alguns hereters han presentat una querella contra la sentència sobre l’herència, atenent
que el règim jurídic del matrimoni no era el de societat de ganancials.
guanys

•

3

1

Cal informar als afectats per l’ERE de l’obligació d’inscriure-s’hi, per a rebre les ajudes
aprovades per l’Ajuntament, en el registre disposat a l’efecte en les oficines municipals.
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3

El llegat també està subjecte a gravamen. Una vegada acceptat pel legatari, aquest ha
de liquidar l'impost de successions corresponent per a adjudicar-se la propietat del bé.
0

•

Les seues obres van haver de ser venudes en subasta pública per un preu global que
va excedir del milió d’euros. A més, el tribunal va fallar que havia de procedir-se a
enajenar altres propietats seues per a poder satisfer els deutes acumulats.
subhasta; el; decidir / sentenciar; alienar / vendre

4

Cada resposta correcta, 1 punt. Total, 20 punts. Les solucions que es marquen
amb un asterisc no es consideren vàlides.
Marquem amb una ratlla els encerts i els comptem. La puntuació serà el
nombre d’encerts.
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09. A continuació trobareu cinc referències a elements lèxics del llenguatge
administratiu. Marqueu amb una creu el que considereu més adequat a cada
una de les definicions donades.
1. Buit de mercat constituït per un petit segment de mercat explotat per un
operador, empresa o marca.
X Veta de mercat
Nínxol de mercat

Oportunitat de mercat
Especialitat de mercat

2. Actiu financer el preu del qual depén del preu o cotització d’un altre valor
financer.
Actiu subjacent
Participació condicionada

Acció preferent
X Derivat

3. Mesura coercitiva en virtut de la qual un jutge o un tribunal pot obligar un deutor a
pagar una quantitat per cada dia de retard en el compliment d'un contracte.
Constrenyiment
Multa retardatària

X Astricció
Obligació temporal

4. Tècnica de finançament d’un bé que resulta d’una combinació de l’arrendament
amb la compravenda.
Míxing

X Lísing

Pírcing

Fíxing

5. Comissió o retribució que percep un corredor o un intermediari en una operació
comercial.
Correduria
X Corretatge

Intermediació
Mitjania

Cada resposta correcta, 2 punts. Total, 10 punts.
Marquem amb una ratlla els encerts i multipliquem per 2.

prova llenguatge administratiu
convocatòria 2022 / 18 de juny
9.00 h

