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01. A continuació hi ha cinc fragments de documents administratius diversos.
Llija’ls atentament i relacione cada fragment amb una de les nocions
assenyalades al final del text.
A

1. La correcta aplicació dels recursos del pla a les actuacions aprovades d’acord
amb este estarà sotmesa a control per part de la Intervenció General de la
Generalitat, en els termes previstos en els articles 55 i següents del Text Refós
de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat.
2. Els ajuntaments que hagen executat inversions amb recursos d’este pla
hauran de posar a disposició de la Intervenció General de la Generalitat la
documentació i els antecedents dels comptes justificatius presentats i facilitar
tota la informació i els mitjans que siguen necessaris.

B

L’objecte d’este conveni és el finançament i l’execució de les obres contingudes
en el projecte d’execució de la rehabilitació de l’antic convent del Carme com a
seu museística, en què es preveu la restauració del dormitori, de l’aula capitular i
del refectori.

C

El Consell Assessor de Ramaderia és un òrgan col·legiat permanent,
interdisciplinari i consultiu que depén de la conselleria competent en matèria de
ramaderia.

D

L’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil se centrarà en el
desenrotllament de les funcions descrites en este reglament, a fi de previndre i
minimitzar les conseqüències que les situacions d’emergències, previstes en la
Llei 9/2002, de 12 de desembre, de la Generalitat Valenciana, sobre Protecció
Civil i Gestió d’Emergències, tenen sobre la població, els béns i el medi ambient.

E

1. Els ajuntaments hauran d’acreditar la realització de les inversions d’acord amb
els terminis i pels imports establits en la resolució a què es referix l’article 6.4
d’esta norma.
2. En tot cas, la finalització de les obres haurà de quedar acreditada abans del
31 de gener de 2011, sense perjuí que la conselleria competent per raó de la
matèria, a sol·licitud raonada i degudament motivada de l’ajuntament, puga
atorgar una pròrroga que no podrà excedir els dos mesos.

Escriga la lletra de cada fragment a continuació de la noció corresponent.
Clàusula
Justificació
Actuació
Verificació
Adscripció
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ÀREA 2
02. L’ajuntament del seu municipi ha publicat una convocatòria per a ajudes a
activitats culturals. Com a president o presidenta d’una associació que
organitza actes culturals (musicals, teatrals, de dansa, etc.), redacte una
sol·licitud per a demanar una subvenció en la qual es detalle la programació
prevista i la quantitat que es demana.
(El document haurà de tindre, aproximadament, 170 paraules i 20 línies.)
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03. Redacte, com a responsable de continguts del lloc web de la conselleria on
treballa, un certificat que demana una persona com a autora d’un treball
publicat en el dit web perquè vol integrar-lo en el seu currículum.
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ÀREA 3
04. Llija el fragment d’acord que té a continuació i òmpliga els buits amb la
paraula o les paraules que hi falten per a completar-ne el sentit.
(Pare atenció a no repetir cap paraula.)
La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, establix, en l’article 2, que s’____________

a les dades de caràcter

personal registrades en suport físic, que les faça susceptibles de tractament, i a tota
modalitat d’ús posterior d’estes dades pels sectors públic i privat.
Així mateix, la mencionada llei orgànica disposa, en l’article 20, que la creació, la
modificació o la supressió dels fitxers de les administracions públiques, només
podrà fer-se per mitjà d’una ____________

general publicada en el Boletín

Oficial del Estado o en el diari oficial corresponent.
Per les raons exposades, segons el que establix l’article 7.b i k de la Llei 2/2001,
d’11 de maig, de Creació i Gestió d’Àrees Metropolitanes de la Comunitat
Valenciana, i d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Servicis, d’Hisenda i Especial de Comptes, en la ____________

del 21

d’octubre de 2008, l’assemblea, per unanimitat, acorda:
Primer. ____________

la creació i regulació dels fitxers informatitzats i no

informatitzats, amb dades de caràcter personal que ____________

en

l’annex, de conformitat amb el que establix l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Segon. L’Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics (EMSHI), a través dels
responsables del fitxers informatitzats de referència, ha d’adoptar les mesures de
gestió i d’organització que siguen necessàries per a assegurar la ____________ ,
la seguretat i la integritat de les dades, i també totes aquelles que calga per a fer
efectives les garanties, les obligacions i els drets reconeguts en la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Tercer. Els afectats per fitxers amb dades de caràcter personal indicats en l’annex,
poden ____________

el corresponent dret d’accés, de rectificació, de

cancel·lació de les dades i d’____________

____________

al tractament, davant de l’òrgan

i en la forma ____________

previstos en la legislació vigent.

establida, en el casos
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05. Òmpliga els buits de les frases següents amb les paraules o locucions que hi
falten, tenint en compte que siguen sinònimes de les expressions o de les
paraules que trobarà entre parèntesis.
EXEMPLE:
El govern ha
1.

nomenat

(DESIGNAT) els seus ambaixadors.

L’acta ha de rebre ___________ (L’ACORD, LA CONFORMITAT, EL PERMÍS)
del president.

2.

S’ha ___________ (RETARDAT, DIFERIT, POSTERGAT) la reunió perquè tots
hi puguen assistir.

3.

L’ajuntament vol ___________ (PERCEBRE, COBRAR, COL·LECTAR) més
impostos per a augmentar els servicis.

4.

Les resolucions preses s’han de ___________ (COMUNICAR, FER SABER) a
les parts interessades.

5.

El consideren ___________ (MAL PAGADOR, INSOLVENT) i no volen donar-li
més crèdit.

06. Subratlle les majúscules i les minúscules
d’instrucció que hi ha a continuació.

incorrectes

del

fragment

Per mitjà del decret 161/1998, de 29 de setembre, del Govern valencià, es
constituïx, en 1998, el Parc Natural de la serra d’Espadà.
Situat al Sud de la província de Castelló, este Espai Natural comprén, en tot o en
part, nombrosos termes municipals de la serra d’Espadà.
La Conselleria de Territori i Habitatge, com a principal responsable del compliment
dels plans de prevenció d’incendis, haurà d’assignar un Equip de tècnics de
prevenció d’incendis per a l’àmbit dels espais naturals protegits de la Comunitat
Valenciana.
Este equip de tècnics, que formarà part de l’equip de gestió dels espais naturals,
tindrà dedicació exclusiva a la prevenció d’incendis forestals dins de l’àmbit de
l’Espai Protegit, i estarà coordinat en tot moment amb el servici d’Incendis i Sanitat
Forestal de la mencionada conselleria.

