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TEORIA

1. Enumerau i comentau les característiques d’estil del llenguatge juridicoadministratiu.
2. Descriviu el model i les principals característiques d’un ofici.
PRÀCTICA

3. Corregiu els errors del text següent:
No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumte que no figura incluït a l’orde del dia,
llevat de què hi siguin presents tots els membres de l’orgue colegiat i es declari l’urgència de
l’assumte amb el vot favorable de la majoria. A les reunions extraordinaries no es poden
adoptar acords sobre punts que no figurin a l’orde del dia, ni hi ha pregs i preguntes. S’han
d’abstendre d’intervenir a les deliberacions i les votacions els membres afectats percausa
d’abstenció conformament a l’article 28 de la Llei 30/1992. Les votacions son secretes ila
persona interesada ha d’estar absent mentre es debat l’assumte.
El règim jurídic patrimonial dels bens propis i ascrits dels organismes autònoms es
l'establert a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i a les
demés disposicions legals i reglamentàries que els siguin d'aplicació. Les alienacions de
bens inmobles i drets reals perteneixents als organismes autònoms han de ser autorisades
pel Consell Rector, amb l’informe previ de l'area competent en matèria de patrimoni.
4. Ompliu els buits amb la forma correcta de les dues que s’ofereixen:
Mitjançant aquella [provisió / providència] varen [citar / emplaçar] tots els afectats per
l’expropiació, amb la finalitat de [subsanar / esmenar] els errors que s’havien detectat. De
fet, [la relació / el llistat], que constituïa [l’annex / l’annexe] de la proposta, s’havia de
revisar i es considerava simplement un [borrador / esborrany], ja que alguns dels afectats
no [complien / reunien] les condicions [necessàries / precises]. Tampoc s’havien [validat /
bastantejat] els poders d’alguns representants, diversos documents no s’havien
[complimentat/ formalitzat] correctament ja que hi faltava [l’acús de rebut / el justificant
de recepció] o no hi constava [el domicili / la direcció] i, finalment, calia actualitzar uns
quants [preus justs / justipreus] corresponents a finques [colindants / confrontants].
5. Comentau el document següent i feis-ne una proposta alternativa:
Excm. Sr. Batle de Palma
El qui subscriu, Antoni M. Jaume Mir, en qualitat de President de l’associació de veïns de Sa
Calatrava, a vostè respectuosament
EXPOSA que havent-se enterat que aquest Excm. Ajuntament ha tingut a bé aprovar el
Reglament Municipal de Participació Ciutadana i que s’ha disposat pel mateix que les
Entitats que vulguin acollir-se a les ajudes municipals s’han d’inscriure al respectiu Registre
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d’Entitats Ciutadanes és per la qual cosa que desitja s’inscrigui la dita Entitat en el Registre
esmentat i amb aquesta finalitat presentarà els documents que calguin
Per tot això, li
DEMANA vulgui admetre en temps i forma el dit escrit sol·licitant la inscripció.
Cordialment,
Antoni M. Jaume Mir

Puntuació
1.Pregunta 1
20 punts
40 punts
Teoria
(mínim 20 punts)
2.Pregunta 2
20 punts
3.Exercici 1
20 punts
60 punts
Pràctica
4.Exercici 2
20 punts
(mínim 20 punts)
5.Exercici 3
20 punts
TOTAL
100 punts
Puntuació mínima per superar la prova escrita
50 punts
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