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TEMARI AUXILIAR DE GESTIÓ SANITÀRIA
En aquest llibre desenvoluparem els 10 temes sol·licitats en la resolució de 6 de novembre de 2019, de la
directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició de consolidació d'ocupació per
a la provisió de vacants del cos d'auxiliars de gestió sanitària de l'Administració de la Generalitat (C2-S01),
personal funcionari d'administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
[2019/10800]

1. La Constitució Espanyola de 1978. Títol I: Els drets i deures fonamentals i llibertats públiques: regulació,
garanties i suspensió.
2. Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Títol III. Capítols III i IV: El
president de la Generalitat. Elecció i estatut personal. El Consell: composició, atribucions i funcions. Relacions
entre el Consell i les Corts.
3. Òrgans superiors i del nivell directiu de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Estructura i funcions
de la Direcció General de Salut Pública. Característiques i serveis a la població dels Centres de Salut Pública en la
Comunitat Valenciana.
4. Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat. Sistema de Salut: principis generals. El dret a la protecció de la
salut.
5. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat d'homes i dones. Títol preliminar: Objecte i àmbit de la
Llei. Títol I: el principi d'igualtat i tutela contra la discriminació.
6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu. Títol I. Capítols I i II: Els interessats en el
procediment. L'activitat de les Administracions públiques. Normes generals. Termes i terminis.
7. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu. Títol III. Capítols I, II i III: Les disposicions
administratives. Requisits dels actes administratius. Eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat.
8. El personal al servei de les administracions públiques: concepte i classes. Estructuració de l'ocupació pública.
Ordenació dels llocs de treball. Les relacions de llocs de treball i registres de personal i llocs de treball. Drets i
deures dels funcionaris públics de la Generalitat. Situacions administratives dels funcionaris al servei de la
Generalitat.
9. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Capítol I: objecte, àmbit d'aplicació, i
definicions. Capítol III: Drets i obligacions.
10. Eines ofimàtiques del lloc de treball. Tractaments de text. Fulls de càlcul. internet i eines de col·laboració.
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1. La Constitució Espanyola de 1978. Títol I: Els drets i deures fonamentals i les
llibertats publiques: regulació, garanties i suspensió.
ESTRUCTURA I CONTINGUT DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
La Constitució es pot dividir en dues parts:
La part dogmàtica: és la que abasta el Títol Preliminar i el Títol I, i reconeix els principis constitucionals de
l'ordenament polític de l'Estat.
La part orgànica: del Títol II al X, l'organització dels poders i del territori.
La constitució espanyola està composta per 1 preàmbul, 1 Títol Preliminar i 10 títols, 169 articles que
s'estructuren de la següent forma:
Títol Preliminar (articles 1 al 9).
Títol 1: Dels drets i llibertats fonamentals (10 al 55).
o Capítol 1: Dels espanyols i estrangers (11 al 13).
o Capítol 2: Dels drets i llibertats (14 al 38).
Secció 1: Dels drets fonamentals i les llibertats públiques (15 al 29).
Secció 2: Dels drets i deures dels ciutadans (30 al 38).
o Capítol 3: Dels principis rectors de la política social i econòmica (39 al 52).
o Capítol 4: De les garanties de les llibertats i drets fonamentals (53 al 54).
o Capítol 5: De la suspensió dels drets i llibertats (55).
Títol 2: De la Corona (56 al 65).
Títol 3: De les Corts generals (66 al 96).
o Capítol 1: De les Cambres (66 al 80).
o Capítol 2: De l'elaboració de lleis (81 al 92).
o Capítol 3: Dels tractats internacionals (93 al 96).
Títol 4: Del Govern i l'administració (97 al 107).
Títol 5: De les relacions entre el Govern i les Corts generals (108 al 116).
Títol 6: Del Poder judicial (117 al 127).
Títol 7: D'Economia i Hisenda (128 al 136).
Títol 8: De l'organització territorial de l'Estat (137 al 158).
o Capítol 1: Principis generals (137 al 139).
o Capítol 2: De l'Administració local (140 al 142):
o Capítol 3: De les Comunitats Autònomes (143 al 158).
Títol 9: Del Tribunal Constitucional (159 al 165).
Títol 10: De la Reforma Constitucional (166 al 169).
4 disposicions addicionals.
9 disposicions transitòries.
1 disposició derogatòria.
1 disposició final.
En resum, té: 169 articles, 4 disposicions addicionals, 9 transitòries, 1 derogatòria i 1 final
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ELS PRINCIPIS CONSTITUCIONALS
Principis Bàsics de la Constitució Espanyola:
En l'Article 9 de la Constitució, és on fa referència als principis bàsics:
Article 9.
1. Els ciutadans i els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic.
2. Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en
què s'integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i
facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
3. La Constitució garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la
irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat
jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics:
• Principi de legalitat: L'Administració només podrà actuar quan hi haja una llei que l'habilite per a això, garantint
així una total submissió d'aquesta a la Llei i al Dret.
• Principi de jerarquia normativa: Una norma de rang inferior no podrà contradir ni derogar a una altra de rang
superior. Si és possible en viceversa.
• Principi d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals.
• Principi de seguretat jurídica, sent obligada la publicitat de les normes perquè aquestes siguen conegudes.
• Principi de responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics, havent d'adequar-se els
governants a la Llei i al dret, per a evitar així tota actuació arbitrària d'aquests.
DRETS I DEURES:
PER A DESENVOLUPAR AQUEST APARTAT FEM REFERÈNCIA AL TÍTOL I DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA:
TÍTOL I
Dels drets i deures fonamentals
Article 10.
1. La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat,
el respecte a la llei i als drets dels altre so fonamente de l'ordre polític i de la pau social.
2. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s'interpretaran de
conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les mateixes
matèries ratificats per Espanya.
CAPÍTOL PRIMER
Dels espanyols i els estrangers
Article 11.
1. La nacionalitat espanyola s'adquireix, es conserva i es perd d'acord amb el que s'estableix per la llei.
2. Cap espanyol d'origen podrà ser privat de la seua nacionalitat.
3. L'Estat podrà concertar tractats de doble nacionalitat amb els països iberoamericans o amb aquells que hagen
tingut o tinguen una particular vinculació amb Espanya. En aquests mateixos països, tot i que no reconeguen als
seus ciutadans un dret recíproc, podran naturalitzar-se els espanyols sense perdre la seua nacionalitat d'origen.
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2. Llei orgànica 5/1982, de 1 de juliol, de l´Estatut d´ Autonomia de la Comunitat
Valenciana.
Títol III. Capítols III y IV: El president de la Generalitat. Elecció i estatut personal. El
Consell: composició, atribucions i funcions. Relacions entre el Consell i les Corts.
ESTATUT D’AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA: estructura
Preàmbul
TÍTOL PRIMER. La Comunitat Valenciana
TÍTOL II. Dels drets dels valencians i valencianes
TÍTOL III. La Generalitat

CAPÍTOL I

CAPÍTOL II. Les Corts Valencianes o Les Corts

CAPÍTOL III. El President de La Generalitat

CAPÍTOL IV. El Consell

CAPÍTOL V. L’Administració de Justícia

CAPÍTOL VI. De les altres Institucions de La Generalitat
Secció Primera. De les Institucions comissionades per Les Corts
Secció Segona. De les institucions consultives i normatives de La Generalitat

CAPÍTOL VII. Règim Jurídic
TÍTOL IV. Les Competències
TÍTOL V. Relacions amb l’Estat i altres Comunitats Autònomes
TÍTOL VI. Relacions amb la Unió Europea
TÍTOL VII. Acció Exterior
TÍTOL VIII. Administració Local
TÍTOL IX. Economia i Hisenda
TÍTOL X. Reforma de l’Estatut

DISPOSICIONSADDICIONALS

DISPOSICIONSTRANSITÒRIES

DISPOSICIÓDEROGATÒRIA

DISPOSICIÓFINAL

Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana
PREÀMBUL DE LA LLEI ORGÀNICA 5/1982, D'1 DE JULIOL, D'ESTATUT D'AUTONOMIA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
El present Estatut constitueix la manifestació de la voluntat autonòmica del poble de les províncies
valencianes, després de la seua etapa preautonòmica, a la qual va accedir en virtut del Reial decret llei
10/1978, pel qual es creava el Consell del País Valencià. Aprovada la Constitució espanyola, és, en el seu
marc, on la tradició valenciana provinent de l'històric Regne de València es troba amb la concepció moderna
del País Valencià, donant origen a l'autonomia valenciana, com a integradora de tots dos corrents d'opinió
que emmarquen el valencià en un concepte cultural propi en l'estricte marc geogràfic que comprén.
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PREÁMBUL DE LA LLEI ORGÀNICA 1/2006, DEL 10 D´ ABRIL, DE REFORMA DE LA LEI ORGÀNICA 5/1982, DE 1 DE
JULIOL, DE L´ESTATUT D´ AUTONOMIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

La Comunitat Valenciana va sorgir com a conseqüència de la manifestació de la voluntat autonòmica del poble de
les províncies valencianes, després de l’etapa preautonòmica, a la qual va accedir en virtut del Reial Decret Llei
10/1978, de creació del Consell del País Valencià.
Aprovada la Constitució Espanyola, va ser, en el seu marc, on la tradició valenciana provinent de l’històric Regne
de València es va trobar amb la concepció moderna del País Valencià i va donar origen a l’auto-nomia valenciana,
com a integradora dels dos corrents d’opinió que emmarquen tot allò que és valencià en un concepte cultural
propi en l’estricte marc geogràfic que abasta.
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, promulgat per Llei Orgànica 5/1982, de primer de juliol, va ser
fruit del consens de les principals forces polítiques valencianes que volgueren recuperar l’auto-govern del nostre
poble, fent ús del dret a l’autonomia que la Constitució Espanyola reconeix a tota nacionalitat. A pesar que la via
per la qual el Poble Valencià accedí a l’autonomia fou una via intermèdia entre les dels articles 143 i 151 de la
Constitució, el nostre Estatut ha garantit, com a norma institucional bàsica de la Comunitat Valenciana, la
recuperació de l’autogovern del Poble Valencià i les seues institucions, exercint les competències assumides dins
del marc constitucional, com correspon a la seua condició de nacionalitat històrica.
S’ha assumit per totes les valencianes i tots els valencians que, des que el nostre Estatut es va aprovar, el
desenrotllament polític, econòmic, cultural i social de la Comunitat Valenciana ha generat un innegable progrés a
totes les persones que en ella residixen. Gaudir d’un ordena-ment jurídic propi, fruit de la important activitat
legislativa de Les Corts i de l’exercici de la potestat reglamentària del Consell, ha generat un desenrotllament
institucional que ha permès l’autogovern i el reforça-ment de la seua identitat.
Han passat més de vint-i-dos anys des de l’aprovació del nostre Estatut i és el moment de fer una reforma
necessària. És necessària per-què adaptar el nostre Estatut a la realitat actual de la Comunitat Valenciana és
millorar la qualitat de vida de les valencianes i els valen-cians als nous temps, i així ho demanen.
En estos vint-i-dos anys l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana ha demostrat de sobra la seua validesa
i efectivitat. Fins este moment, Les Corts han dut a terme dos reformes de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana. La primera mitjançant Llei Orgànica 4/1991, de 13 de març, que modificava l’article 12.4, va
determinar que la data per celebrar les eleccions autonòmiques seria el quart diumenge de maig. La segona i
darrera reforma, mitjançant Llei Orgànica 5/1994, de 24 de març, va suposar la inclusió d’una nova dis-posició
addicional tercera que expressava que «totes les competències atribuïdes per este Estatut hi queden
incorporades plenament i s’assumeixen amb caràcter estatutari per la Generalitat Valenciana». Al mateix temps
es derogaven les disposicions transitòries primera i segona que feien referència a la validació competencial.
També, alhora, es derogava, mitjançant Llei Orgànica 12/1994, de 24 de març, aprovada en Les Corts, i
posteriorment en les Corts Generals, la Llei Orgànica 12/1982, de 10 d’agost, de Transferències a la Comunitat
Valenciana de Competències en Matèria de Titularitat Estatal (LOTRAVA).
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3. Òrgans superiors i del nivell directiu de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública. Estructura i funcions de la Direcció General de Salut Pública. Característiques
i serveis a la població dels Centres de Salut Pública en la Comunitat Valenciana.
Dins d'aquest tema 3 tenim tres apartats diferenciats per al seu estudi:
Consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública:
Ana Barceló Chico

Subsecretari:
David Fernandez
Martinez

Directora General de
Recursos Humans:
Carmen López Delgado

Secretària Autonómica de
Salut Pública i del Sistema
Sanitari Públic: Isaura
Navarro Casillas

Secretària Autonómica de
Eficiència i Tecnología
Sanitària:

Directora General de
Assistencia Sanitària:
Maria Amparo García
Layunta

Director General de
Farmàcia i Productes
Sanitaris: José Manuel
Ventura Cerdá

Directora General de
Salut Pública i Adiccions:
Ofèlia Gimeno Forner

Concha Andrés Sanchis

Directora General de
Règim Econòmic i
Infraestructures:
Carmelina Pla Silvestre

Director General
d´ Investigació y Alta
Inspecció Sanitaria: Javier
Santos Burgos Muñoz
Directora General de
Planificació, Eficiència
Tecnològica i Atenció al
Paciente: María Llanos
Cuenca

3.1: Els òrgans superiors i del nivell directiu de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:
En aquests moments i actualitzat a data de novembre del 2019 els òrgans superiors i del nivell directiu són:
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3.2: Estructura i funcions de la Direcció General de Salut Pública:

Aquest apartat l'estudiarem de la legislació més actualitzada en matèria de la Presidència de la Generalitat:
DECRET 105/2019 de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de
les Conselleries de la Generalitat (2019/7139):
El preàmbul d'aquest DECRET INDICA:

El Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, ha determinat les conselleries en què s’organitza
l’administració de la Generalitat. Aquesta norma organitzativa ha sigut completada, pel que fa a les secretaries
autonòmiques, pel Decret 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les
secretaries autonòmiques de l’Administració del Consell. En conseqüència, és procedent adoptar les mesures
organitzatives necessàries per a establir l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries, amb
l’objectiu primordial d’atendre amb eficàcia les competències que s’han atribuït a cada un dels departaments
esmentats. En virtut d’això, i fent ús de les atribucions conferides en l’article 64 de la Llei 5/1983, de 30 de
desembre, del Consell, a proposta del president de la Generalitat, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la
reunió del dia 5 de juliol de 2019,

En aquest decret, cada títol ens parla d´una estructura i competències d´una de les seues conselleries. Anem a
passar directament al Títol VII el qual pertany a la Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública:

TÍTOL VII
Estructura i competències dels òrgans superiors i directius de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
CAPÍTOL I: Organització general de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Article 94. Competències de la persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
La persona titular de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública és l’òrgan jeràrquic superior del departament i exerceix
totes les atribucions conferides per la Llei del Consell, en l’àmbit de les competències que estableix l’article 8 del
Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació
de les conselleries, i les seues atribucions, i qualsevol altra que li atorgue l’ordenament jurídic en l’esmentat àmbit
competencial.
Article 95. Organització de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
1. Sota la direcció superior de la persona titular, la Conselleria de Sanitat i Salut Pública s’estructura en tres nivells:
nivell superior i nivell directiu, de conformitat amb el que es disposa en el present decret, i nivell administratiu.
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4. Llei 14/1986 de 25 d´abril, General de Sanitat. Sistema de Salud: principis
generales. El dret a la protecció de la salut.

La Llei 14/1986 se estructura de la següent forma:

ÍNDEX
Preàmbul
TÍTOL PRELIMINAR. Del dret a la protecció de la salut
CAPÍTOL ÚNIC
• Article un
• Article dos
TÍTOL I. Del sistema de salut
CAPÍTOL I. Dels principis generals
• Article tres
• Article quatre
• Article cinc
• Article sis
• Article set
• Article huit
• Article nou
• Article deu
• Article onze
• Article dotze
• Article tretze
• Article catorze
• Article quinze
• Article setze
• Article dèsset
CAPÍTOL II. De les actuacions sanitàries del sistema de salut
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• Article díhuit
• Article dènou
CAPÍTOL III. De la salut mental
• Article vint
CAPÍTOL IV. De la salut laboral
• Article vint-i-un
• Article vint-i-dos
CAPÍTOL V. De la intervenció pública en relació amb la salut individual col·lectiva
• Article vint-i-tres
• Article vint-i-quatre
• Article vint-i-cinc.
• Article vint-i-sis
• Article vint-i-set
• Article vint-i-huit
• Article vint-i-nou
• Article trenta
• Article trenta-un
CAPÍTOL VI. De les infraccions i sanciones
• Article trenta-dos
• Article trenta-tres
• Article trenta-quatre
• Article trenta-cinc
• Article trenta-sis
• Article trenta-set
TÍTOL II. De les competències de les Administracions Públiques
CAPÍTOL I. De les competències de l'Estat
• Article trenta-huit
• Article trenta-nou
• Article quaranta
CAPÍTOL II. De les competències de les Comunitats Autònomes
• Article quaranta-un
CAPÍTOL III. De les competències de les Corporacions Locals
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5.-

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de hòmens i dones. Títol
Preliminar: Objecte i àmbit de la llei. Títol I: el principi d´igualtat i tutela contra la
discriminació.
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE. LA LLEI ORGÀNICA 3/2007, DE 22 DE MARÇ, PER A L´IGUALTAT EFECTIVA DE
LES DONES I HOMES
EL 3/2007 naix amb la vocació d'erigir-se en la llei-codi de la igualtat entre dones i homes i fa referència a les
polítiques públiques espanyoles en aquesta matèria.
Es compon d'un Títol preliminar, huit Títols, trenta-una disposicions addicionals, onze disposicions transitòries, una
disposició derogatòria i huit disposicions finals.
TÍTOL PRELIMINAR
Objecte i àmbit de la Llei
________________________________________
Article 1. Objecte de la Llei.
1. Les dones i els homes són iguals en dignitat humana, i iguals en drets i deures. Aquesta Llei té per objecte fer
efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant l'eliminació de la
discriminació de la dona, siga com fóra la seua circumstància o condició, en qualssevol dels àmbits de la vida i,
singularment, en les esferes política, civil, laboral, econòmica, social i cultural per a, en el desenvolupament dels
articles 9.2 i 14 de la Constitució, aconseguir una societat més democràtica, més justa i més solidària.
2. A aquest efecte, la Llei estableix principis d'actuació dels Poders Públics, regula drets i deures de les persones
físiques i jurídiques, tant públiques com privades, i preveu mesures destinades a eliminar i corregir en els sectors
públic i privat, tota forma de discriminació per raó de sexe.
________________________________________
Article 2. Àmbit d'aplicació.
1. Totes les persones gaudiran dels drets derivats del principi d'igualtat de tracte i de la prohibició de discriminació
per raó de sexe.
2. Les obligacions establides en aquesta Llei seran aplicable a tota persona, física o jurídica, que es trobe o actue en
territori espanyol, qualsevol que fóra la seua nacionalitat, domicili o residència.
________________________________________
TÍTOL I
El principi d'igualtat i la tutela contra la discriminació
________________________________________
Article 3. El principi d'igualtat de tracte entre dones i homes.
El principi d'igualtat de tracte entre dones i homes suposa l'absència de tota discriminació, directa o indirecta, per
raó de sexe, i, especialment, les derivades de la maternitat, l'assumpció d'obligacions familiars i l'estat civil.
________________________________________
Article 4. Integració del principi d'igualtat en la interpretació i aplicació de les normes.
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6. Llei 39/2015, de 1 d´octubre, del procediment administratiu. Títol I. Capítols I y II:
els interessats en el procediment. L ´activitat de les Administracions Públiques.
Normes generals. Termes i plaços.
Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Actualitzada i modificada amb data del 31-10-2019 per el Reial Decret-Llei 14/2019, el qual va modificar els articles
9 i 10 del Títol I i la disposició addicional sexta va ser afegida.

[Preàmbul]
TÍTOL PRELIMINAR. Disposicions generals
Article 1. Objecte de la Llei.
Article 2. Àmbit subjectiu d'aplicació.
TÍTOL I. Dels interessats en el procediment
CAPÍTOL I. La capacitat d'obrar i el concepte d'interessat
Article 3. Capacitat d'obrar.
Article 4. Concepte d'interessat.
Article 5. Representació.
Article 6. Registres electrònics d'apoderaments.
Article 7. Pluralitat d'interessats.
Article 8. Nous interessats en el procediment.
CAPÍTOL II. Identificació i signatura dels interessats en el procediment administratiu
Article 9. Sistemes d'identificació dels interessats en el procediment.
Article 10. Sistemes de signatura admesos per les Administracions Públiques.
Article 11. Ús de mitjans d'identificació i signatura en el procediment administratiu.
Article 12. Assistència en l'ús de mitjans electrònics als interessats.
TÍTOL II. De l'activitat de les Administracions Públiques
CAPÍTOL I. Normes generals d'actuació
Article 13. Drets de les persones en les seues relacions amb les Administracions Públiques.
Article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.
Article 15. Llengua dels procediments.
Article 16. Registres.
Article 17. Arxiu de documents.
Article 18. Col·laboració de les persones.
Article 19. Compareixença de les persones.
Article 20. Responsabilitat de la tramitació.
Article 21. Obligació de resoldre.
Article 22. Suspensió del termini màxim per a resoldre.
Article 23. Ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar.
Article 24. Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat.
Article 25. Falta de resolució expressa en procediments iniciats d'ofici.
Article 26. Emissió de documents per les Administracions Públiques.
Article 27. Validesa i eficàcia de les còpies realitzades per les Administracions Públiques.
Article 28. Documents aportats pels interessats al procediment administratiu.
CAPÍTOL II. Termes i terminis
Article 29. Obligatorietat de termes i terminis.
Article 30. Còmput de terminis.
Article 31. Còmput de terminis en els registres.
Article 32. Ampliació.
Article 33. Tramitació d'urgència.
TÍTOL III. Dels actes administratius
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CAPÍTOL I. Requisits dels actes administratius
Article 34. Producció i contingut.
Article 35. Motivació.
Article 36. Forma.
CAPÍTOL II. Eficàcia dels actes
Article 37. Inderogabilitat singular.
Article 38. Executivitat.
Article 39. Efectes.
Article 40. Notificació.
Article 41. Condicions generals per a la pràctica de les notificacions.
Article 42. Pràctica de les notificacions en paper.
Article 43. Pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics.
Article 44. Notificació infructuosa.
Article 45. Publicació.
Article 46. Indicació de notificacions i publicacions.
CAPÍTOL III. Nul·litat i anul·labilitat
Article 47. Nul·litat de ple dret.
Article 48. Anul·labilitat.
Article 49. Límits a l'extensió de la nul·litat o anul·labilitat dels actes.
Article 50. Conversió d'actes viciats.
Article 51. Conservació d'actes i tràmits.
Article 52. Convalidació.
TÍTOL IV. De les disposicions sobre el procediment administratiu comú
CAPÍTOL I. Garanties del procediment
Article 53. Drets de l'interessat en el procediment administratiu.
CAPÍTOL II. Iniciació del procediment
Secció 1a Disposicions generals
Article 54. Classes d'iniciació.
Article 55. Informació i actuacions prèvies.
Article 56. Mesures provisionals.
Article 57. Acumulació.
Secció 2a Iniciació del procediment d'ofici per l'administració
Article 58. Iniciació d'ofici.
Article 59. Inici del procediment a pròpia iniciativa.
Article 60. Inici del procediment com a conseqüència d'ordre superior.
Article 61. Inici del procediment per petició raonada d'altres òrgans.
Article 62. Inici del procediment per denúncia.
Article 63. Especialitats en l'inici dels procediments de naturalesa sancionadora.
Article 64. Acord d'iniciació en els procediments de naturalesa sancionadora.
Article 65. Especialitats en l'inici d'ofici dels procediments de responsabilitat patrimonial.
Secció 3a Inici del procediment a sol·licitud de l'interessat
Article 66. Sol·licituds d'iniciació.
Article 67. Sol·licituds d'iniciació en els procediments de responsabilitat patrimonial.
Article 68. Esmena i millora de la sol·licitud.
Article 69. Declaració responsable i comunicació.
CAPÍTOL III. Ordenació del procediment
Article 70. Expedient Administratiu.
Article 71. Impuls.
Article 72. Concentració de tràmits.
Article 73. Compliment de tràmits.
Article 74. Qüestions incidentals.
CAPÍTOL IV. Instrucció del procediment
Secció 1a Disposicions generals
Article 75. Actes d'instrucció.
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7.- Llei

39/2015, de l´1 d´octubre del Procediment Administratiu. Títol III. Capítols I,
II i III: Les disposicions administratives. Requisits dels actes administratius. Eficàcia
dels actes. Nul·litat i anul·labilitat.
Continuem amb la mateixa llei del tema anterior, en el qual ja havíem vist la seua estructura. Ara passem al
Títol sol·licitat a aquest tema 7:
TÍTOL III
Dels actes administratius
CAPÍTOL I
Requisits dels actes administratius
Article 34. Producció i contingut.
1. Els actes administratius que dicten les Administracions Públiques, bé d'ofici o a instàncies de l'interessat, es produiran per
l'òrgan competent ajustant-se als requisits i al procediment establit.
2. El contingut dels actes s'ajustarà al que es disposa per l'ordenament jurídic i serà determinat i adequat a les finalitats
d'aquells.
Article 35. Motivació.
1. Seran motivats, amb succinta referència de fets i fonaments de dret:
a) Els actes que limiten drets subjectius o interessos legítims.
b) Els actes que resolguen procediments de revisió d'ofici de disposicions o actes administratius, recursos administratius i
procediments d'arbitratge i els que declaren la seua inadmisió.
c) Els actes que se separen del criteri seguit en actuacions precedents o del dictamen d'òrgans consultius.
d) Els acords de suspensió d'actes, qualsevol que siga el motiu d'aquesta, així com l'adopció de mesures provisionals previstes
en l'article 56.
e) Els acords d'aplicació de la tramitació d'urgència, d'ampliació de terminis i de realització d'actuacions complementàries.
f) Els actes que rebutgen proves proposades pels interessats.
g) Els actes que acorden la terminació del procediment per la impossibilitat material de continuar-lo per causes
sobrevingudes, així com els que acorden el desistiment per l'Administració en procediments iniciats d'ofici.
h) Les propostes de resolució en els procediments de caràcter sancionador, així com els actes que resolguen procediments de
caràcter sancionador o de responsabilitat patrimonial.
i) Els actes que es dicten en l'exercici de potestats discrecionals, així com els que hagen de ser-ho en virtut de disposició legal
o reglamentària expressa.
2. La motivació dels actes que posen fi als procediments selectius i de concurrència competitiva es realitzarà de conformitat
amb el que disposen les normes que regulen les seues convocatòries, devent, en tot cas, quedar acreditats en el procediment
els fonaments de la resolució que s'adopte.
Article 36. Forma.
1. Els actes administratius es produiran per escrit a través de mitjans electrònics, llevat que la seua naturalesa exigisca una
altra forma més adequada d'expressió i constància.
2. En els casos en què els òrgans administratius exercisquen la seua competència de manera verbal, la constància escrita de
l'acte, quan siga necessària, s'efectuarà i signarà pel titular de l'òrgan inferior o funcionari que la reba oralment, expressant
en la comunicació del mateix l'autoritat de la qual procedeix. Si es tractara de resolucions, el titular de la competència haurà
d'autoritzar una relació de les quals haja dictat de manera verbal, amb expressió del seu contingut.
3. Quan haja de dictar-se una sèrie d'actes administratius de la mateixa naturalesa, tals com nomenaments, concessions o
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llicències, podran refondre's en un únic acte, acordat per l'òrgan competent, que especificarà les persones o altres
circumstàncies que individualitzen els efectes de l'acte per a cada interessat.
CAPÍTOL II
Eficàcia dels actes
Article 37. Inderogabilitat singular.
1. Les resolucions administratives de caràcter particular no podran vulnerar el que s'estableix en una disposició de caràcter
general, encara que aquelles procedisquen d'un òrgan d'igual o superior jerarquia al que va dictar la disposició general.
2. Són nul·les les resolucions administratives que vulneren el que s'estableix en una disposició reglamentària, així com
aquelles que incórreguen en alguna de les causes recollides en l'article 47.
Article 38. Executivitat.
Els actes de les Administracions Públiques subjectes al Dret Administratiu seran executius conformement al que es disposa
en aquesta Llei.
Article 39. Efectes.
1. Els actes de les Administracions Públiques subjectes al Dret Administratiu es presumiran vàlids i produiran efectes des de la
data en què es dicten, llevat que en ells es dispose una altra cosa.
2. L'eficàcia quedarà demorada quan així ho exigisca el contingut de l'acte o estiga supeditada a la seua notificació, publicació
o aprovació superior.
3. Excepcionalment, podrà atorgar-se eficàcia retroactiva als actes quan es dicten en substitució d'actes anul·lats, així com
quan produïsquen efectes favorables a l'interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris existiren ja en la data al fet que
es retrotraga l'eficàcia de l'acte i aquesta no lesione drets o interessos legítims d'altres persones.
4. Les normes i actes dictats pels òrgans de les Administracions Públiques en l'exercici de la seua pròpia competència hauran
de ser observades per la resta dels òrgans administratius, encara que no depenguen jeràrquicament entre si o pertanguen a
una altra Administració.
5. Quan una Administració Pública haja de dictar, en l'àmbit de les seues competències, un acte que necessàriament tinga
per base un altre dictat per una Administració Pública diferent i aquella entenga que és il·legal, podrà requerir a aquesta
prèviament perquè anul·le o revise l'acte d'acord amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciós- Administrativa, i, de rebutjar el requeriment, podrà interposar recurs contenciós
administratiu. En aquests casos, quedarà suspés el procediment per a dictar resolució.
Article 40. Notificació.
1. L'òrgan que dicte les resolucions i actes administratius els notificarà als interessats els drets i els interessos dels quals
siguen afectats per aquells, en els termes previstos en els articles següents.
2. Tota notificació haurà de ser cursada dins del termini de deu dies a partir de la data en què l'acte haja sigut dictat, i haurà
de contindre el text íntegre de la resolució, amb indicació de si posa fi o no a la via administrativa, l'expressió dels recursos
que procedisquen, si escau, en via administrativa i judicial, l'òrgan davant el qual hagueren de presentar-se i el termini per a
interposar-los, sense perjudici que els interessats puguen exercitar, si escau, qualsevol altre que estimen procedent.
3. Les notificacions que, contenint el text íntegre de l'acte, ometeren algun dels altres requisits previstos en l'apartat
anterior, faran efecte a partir de la data en què l'interessat realitze actuacions que suposen el coneixement del contingut i
abast de la resolució o acte objecte de la notificació, o interpose qualsevol recurs que procedisca.
4. Sense perjudici del que s'estableix en l'apartat anterior, i únicament als efectes d'entendre complida l'obligació de notificar
dins del termini màxim de duració dels procediments, serà suficient la notificació que continga, si més no, el text íntegre de la
resolució, així com l'intent de notificació degudament acreditat.
5. Les Administracions Públiques podran adoptar les mesures que consideren necessàries per a la protecció de les dades
personals que consten en les resolucions i actes administratius, quan aquests tinguen per destinataris a més d'un interessat.
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8.-El personal al servei de les administracions públiques: concepte i classes.
Estructuració de l'ocupació pública. Ordenació dels llocs de treball. Les relacions de
llocs de treball i registres de personal i llocs de treball. Drets i deures dels funcionaris
públics de la Generalitat. Situacions administratives dels funcionaris al servei de la
Generalitat.

Com aclariment a aquest tema, cal recalcar que les lleis 5/2015 i 10/2010, són molt semblants, amb la diferència
que la 10/2010 és Valenciana i afecten els empleats públics de la Generalitat.
Pel que en aquest tema tenim dos apartats diferenciats, en el primer veurem l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i
en el segon la Llei 10/2010 de la Funció Pública Valenciana:
El primer punt és: El personal al servei de les administracions públiques: concepte i classes. Estructuració de
l'ocupació pública. el qual ho trobem en el Títol I, Títol II i Títol V d'aquest RD
Vegem primer l'estructura completa de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic:

TÍTOL I. Objecte i àmbit d'aplicació


Article 1. Objecte.

• Article 2. Àmbit d'aplicació.
• Article 3. Personal funcionari de les Entitats Locals.
• Article 4. Personal amb legislació específica pròpia.
• Article 5. Personal de la Societat Estatal Correus i Telègrafs.
• Article 6. Lleis de Funció Pública.
• Article 7. Normativa aplicable al personal laboral.

TÍTOL II. Personal al servei de les Administracions Públiques
CAPÍTOL I. Classes de personal
• Article 8. Concepte i classes d'empleats públics.
• Article 9. Funcionaris de carrera.
• Article 10. Funcionaris interins.
• Article 11. Personal laboral.
• Article 12. Personal eventual.
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CAPÍTOL II. Personal directiu
• Article 13. Personal directiu professional.

TÍTOL III. Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics
CAPÍTOL I. Drets dels empleats públics
• Article 14. Drets individuals.
• Article 15. Drets individuals exercits col·lectivament.

CAPÍTOL II. Dret a la carrera professional i a la promoció interna. L'avaluació de l'acompliment
• Article 16. Concepte, principis i modalitats de la carrera professional dels funcionaris de carrera.
• Article 17. Carrera horitzontal dels funcionaris de carrera.
• Article 18. Promoció interna dels funcionaris de carrera.
• Article 19. Carrera professional i promoció del personal laboral.
• Article 20. L'avaluació de l'acompliment.

CAPÍTOL III. Drets retributius
• Article 21. Determinació de les quanties i dels increments retributius.
• Article 22. Retribucions dels funcionaris.
• Article 23. Retribucions bàsiques.
• Article 24. Retribucions complementàries.
• Article 25. Retribucions dels funcionaris interins.
• Article 26. Retribucions dels funcionaris en pràctiques.
• Article 27. Retribucions del personal laboral.
• Article 28. Indemnitzacions.
• Article 29. Retribucions diferides.
• Article 30. Deducció de retribucions.

CAPÍTOL IV. Dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional. Dret de reunió
• Article 31. Principis generals.
• Article 32. Negociació col·lectiva, representació i participació del personal laboral.
• Article 33. Negociació col·lectiva.
WWW.TUTEMARIO.ES

65

9. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Capítol I: objecte,
àmbit d´aplicació i definicions. Capítol III: Drets i obligacions.
LLEI 31/1995 DE 8 DE NOVEMBRE DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS:

CAPÍTOL I
Objecte, àmbit d'aplicació i definicions
Article 1. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.
La normativa sobre prevenció de riscos laborals està constituïda per la present Llei, les seues disposicions de
desenvolupament o complementàries i quantes altres normes, legals o convencionals, continguen prescripcions
relatives a l'adopció de mesures preventives en l'àmbit laboral o susceptibles de produir-les en aquest àmbit.
Article 2. Objecte i caràcter de la norma.
1. La present Llei té per objecte promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant l'aplicació de mesures
i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball.
A tals efectes, aquesta Llei estableix els principis generals relatius a la prevenció dels riscos professionals per a la
protecció de la seguretat i de la salut, l'eliminació o disminució dels riscos derivats del treball, la informació, la
consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en matèria preventiva, en els termes assenyalats
en la present disposició.
Per al compliment d'aquestes finalitats, la present Llei regula les actuacions a desenvolupar per les Administracions
públiques, així com pels empresaris, els treballadors i les seues respectives organitzacions representatives.
2. Les disposicions de caràcter laboral contingudes en aquesta Llei i en les seues normes reglamentàries tindran en
tot cas el caràcter de Dret necessari mínim indisponible, podent ser millorades i desenvolupades en els convenis
col·lectius.
Article 3. Àmbit d'aplicació.
1. Aquesta Llei i les seues normes de desenvolupament seran aplicable tant en l'àmbit de les relacions laborals
regulades en el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, com en el de les relacions de caràcter administratiu
o estatutari del personal al servei de les Administracions Públiques, amb les peculiaritats que, en aquest cas, es
contemplen en la present Llei o en les seues normes de desenvolupament. Això sense perjudici del compliment de
les obligacions específiques que s'estableixen per a fabricants, importadors i subministradors, i dels drets i
obligacions que puguen derivar-se per als treballadors autònoms. Igualment seran aplicables a les societats
cooperatives, constituïdes d'acord amb la legislació que els siga aplicable, en les quals existisquen socis l'activitat
dels quals consistisca en la prestació d'un treball personal, amb les peculiaritats derivades de la seua normativa
específica.
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Quan en la present Llei es faça referència a treballadors i empresaris, s'entendran també compresos en aquests
termes, respectivament, d'una part, el personal amb relació de caràcter administratiu o estatutari i l'Administració
pública per a la qual presta serveis, en els termes expressats en la disposició addicional tercera d'aquesta Llei, i,
d'una altra, els socis de les cooperatives a què es refereix el paràgraf anterior i les societats cooperatives per a les
quals presten els seus serveis.
2. La present Llei no serà aplicable en aquelles activitats les particularitats de les quals ho impedisquen en l'àmbit
de les funcions públiques de:
Policia, seguretat i resguard duaner.
Serveis operatius de protecció civil i peritatge forense en els casos de greu risc, catàstrofe i calamitat pública.
Forces Armades i activitats militars de la Guàrdia Civil.
No obstant això, aquesta Llei inspirarà la normativa específica que es dicte per a regular la protecció de la seguretat
i la salut dels treballadors que presten els seus serveis en les indicades activitats.
3. En els centres i establiments militars serà aplicable el que es disposa en la present Llei, amb les particularitats
previstes en la seua normativa específica.
En els establiments penitenciaris, s'adaptaran a la present Llei aquelles activitats les característiques de les quals
justifiquen una regulació especial, la qual cosa es portarà a efecte en els termes assenyalats en la Llei 7/1990, de
19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats
públics.
4. La present Llei tampoc serà aplicable a la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar. No
obstant això, l'anterior, el titular de la llar familiar està obligat a cuidar que el treball dels seus empleats es realitze
en les degudes condicions de seguretat i higiene.
Article 4. Definicions.
A l'efecte de la present Llei i de les normes que la desenvolupen:
1r S'entendrà per «prevenció» el conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases d'activitat
de l'empresa amb la finalitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball.
2n S'entendrà com a «risc laboral» la possibilitat que un treballador patisca un determinat mal derivat del treball.
Per a qualificar un risc des del punt de vista de la seua gravetat, es valoraran conjuntament la probabilitat que es
produïsca el mal i la severitat d'aquest.
3r Es consideraran com a «danys derivats del treball» les malalties, patologies o lesions patides amb motiu o ocasió
del treball.
4t S'entendrà com a «risc laboral greu i imminent» aquell que resulte probable racionalment que es materialitze en
un futur immediat i puga suposar un mal greu per a la salut dels treballadors.
En el cas d'exposició a agents susceptibles de causar danys greus a la salut dels treballadors, es considerarà que
existeix un risc greu i imminent quan siga probable racionalment que es materialitze en un futur immediat una
exposició a aquests agents de la qual puguen derivar-se danys greus per a la salut, encara que aquests no es
manifesten de manera immediata.
5é S'entendran com a processos, activitats, operacions, equips o productes «potencialment perillosos» aquells que,
en absència de mesures preventives específiques, originen riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors que
els desenvolupen o utilitzen.
6é S'entendrà com a «equip de treball» qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball.
7é S'entendrà com a «condició de treball» qualsevol característica del mateix que puga tindre una influència
significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador. Queden específicament incloses
en aquesta definició:
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10. Eines ofimàtiques del lloc de treball. Tractaments de Text. Fulls de càlcul. Internet
i eines de col·laboració.
Microsoft com a empresa de creació del sistema operatiu Windows, també crea aplicacions que són exclusives per
a utilitzar juntament amb el seu sistema operatiu.
Un d'ells i el més usat és el Microsoft Office, el qual és un paquet de programes integrats que ofereix totes les eines
necessàries per a treballar. Aquest paquet inclou un processador de textos Word, un full de càlcul Excel, un editor
de presentacions Power Point, una base de dades Access i una eina de correu electrònic Outlook. Segons van
passant els anys, s'actualitza el sistema operatiu i es va actualitzant també el paquet Office.
Ara mateix veurem el processador de text Word, actualitzat a la versió Service Pack 2 SP2 de Microsoft Windows
10.

PRINCIPALS FUNCIONS I UTILITATS DE WORD:
La funció principal és l'editar text, i inclou una gran quantitat d'eines i funcions per a poder editar el text i modificarlo segons les nostres necessitats.
Les eines principals són:
Pestanya d'inici:
Aquestes són visibles per defecte en el moment que entrem a Word, ací podem trobar:







Portapapers: Ens dóna l'opció d'utilitzar diferents tipus de copiats, ja siga tradicional o de format, ens permet
tallar, i també utilitzar el pegat o pegat especial.
Font: En aquesta secció trobarem totes les eines de Word les funcions de les quals estiguen relacionades amb
la tipografia. Podem seleccionar la tipografia, canviar la grandària, ressaltar-la, utilitzar negretes, cursives, etc.
Paràgraf: Ací trobem tots els ajustos per a treballar sobre paràgrafs complets de text. Ja siga alineacions,
interlineats, sagnies, ordre, numeracions, llistes, etc.
Estils: Aquesta secció és molt interessant ja que ens dóna la possibilitat d'aplicar un estil predefinit al text
seleccionat. Amb la qual cosa s'estalvia molt temps de treball i s'és més eficaç. Pots utilitzar els estils que venen
per defecte o crear els teus propis estils.
Edició: Ací tenim les opcions de selecció de text, cerca i reemplaçament.

Pestanya inserir:
En aquesta secció comptem amb totes les opcions per a inserir elements en el nostre arxiu. Word ens permet inserir
noves pàgines, taules, il·lustracions, gràfics, hipervínculs, encapçalats, peus de pàgina, símbols, arxius flaix, i els
famosos Word Art.
Pàgines: En aquesta secció podem inserir pàgines en blanc per al nostre document, portades d'inici predefinides, i
salts de pàgina.
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Taules: Com el seu nom l'indica, ens permet agregar taules al nostre arxiu. Podràs crear una taula des de zero,
utilitzar una taula predissenyada, o fins i tot inserir una taula des del Excel.
Il·lustracions: En aquesta secció ens trobem amb diferents eines les funcions de les quals de Word ens permeten
agregar imatges (predissenyades o d'arxiu), formes, gràfics i esquemes anomenats SmartArt.
Vincles: Ací podrem agregar enllaços al nostre arxiu. Poden ser hipervínculs a altres documents o a llocs web.
Encapçalat i peu de pàgina: Permet agregar encapçalats, peus de pàgina, i numeracions de diferent tipus al nostre
document.
Text: Amb aquesta opció podem inserir quadres de text per a moure lliurement per la fulla, signatures, dates, i els
famosos WordArt.
Símbol: Com el seu nom l'indica, ens dóna la possibilitat d'inserir símbols d'equacions i símbols tradicionals.
PESTANYA DISSENY DE PÀGINA
Ací podrem veure eines relacionades amb el disseny de la pàgina de l'arxiu. Dins de les opcions disponibles es troba
la possibilitat de modificar el tema de la pàgina, modificar la configuració bàsica, establir un fons, canviar
l'organització dels elements i alterar la sagnia i l'espaiat.
Temes: Ens permet seleccionar un aspecte per a tot el nostre document. Pot ser predefinit o ho podem establir
nosaltres mateixos.
Configuració de pàgina: Ací trobarem les diferents eines que ens ofereix Microsoft Word per a canviar les mesures
de la pàgina, l'orientació, els marges, columnes, etc.
Fons de pàgina: Podem triar deixar-ho en blanc o agregar-li un color o imatge. Dins d'aquestes opcions també es
troba la d'agregar una marca d'aigua.
Paràgraf: Ací podem canviar la sagnia i l'espaiat dels paràgrafs. La diferència amb les opcions de paràgraf de la
pestanya Inici, és que ací els canvis s'apliquen a tot el document.
Organitzar: Ens ofereix diferents opcions com agrupar i desagrupar, alineacions, moure imatges cap avant o arrere
etc.
PESTANYA REFERÈNCIES
En aquesta secció s'agrupen les eines que ens permeten inserir diferents tipus de referències en el nostre arxiu de
text. Com a mitjans de referències comptem amb taules de continguts, notes al peu, cites, títols, índexs, etc.
Taula de continguts: És el que coneixem comunament com a índex. Ens permet organitzar els continguts en
diferents nivells.
Notes al peu: S'utilitzen per a fer aclariments que poden anar al final de la pàgina o al final del document.
Cites i bibliografia: Ens permet agregar fonts al nostre arxiu que documenten més informació sobre el que estem
parlant.
Títols: Com el seu nom l'indica, ens deixa agregar títols a la pàgina.
Taula d'autoritats: Permet citar autoritats que recolzen el contingut del document.
PESTANYA Correspondència Eines de Word
Ací es troben les eines de Word que estan pensades per a agilitar els processos d'enviar correspondència.
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