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ÀREA 1

Comprensió lectora (10 punts)

Exercici 1
Llegiu atentament el text següent i les afirmacions que hi ha a
continuació. Després indicau en la columna corresponent a l’àrea 1 del
full de respostes quines afirmacions són vertaderes (A) i quines són
falses (B).

pertanyen als col·lectius a què es refereix
el Reial decret llei 1/2011, d’11 de febrer,
de mesures urgents per promoure la transició a l’ocupació estable i la requalificació
professional de les persones desocupades.

Resolució del president del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
de 15 de desembre de 2011 per la qual
s’aprova la convocatòria de subvencions
destinades a accions d’orientació laboral
per a l’ocupació i d’assistència per a
l’autoocupació (OLOA) per al període
2011-2012

3. No poden ser usuàries d’aquestes
accions les persones següents:
— El personal funcionari de carrera o
interí i el personal laboral de l’Administració, mentre romanguin en servei actiu.
— El personal laboral de les empreses
públiques.
— Les persones prejubilades.
— Les persones més grans de 64 anys.

[…]
RESOLUCIÓ
Primer
Objecte de la subvenció
Aquesta Resolució té per objecte aprovar,
en règim de concurrència competitiva,
la convocatòria per al període 2011-2012
de subvencions destinades a les entitats
col·laboradores que duguin a terme
accions d’orientació laboral per a
l’ocupació i d’assistència per a l’autoocupació (OLOA), articulades en itineraris d’inserció ocupacional i adreçades
a millorar les possibilitats d’ocupació de
les persones demandants d’ocupació
inscrites en el SOIB que compleixin els
requisits detallats en l’apartat 4.

Cinquè
Accions subvencionables
Són objecte de subvenció les accions
OLOA detallades a continuació, sempre
que compleixin les especificacions tècniques que estableix l’annex 2 d’aquesta
Resolució:
— Entrevista personal inicial (EPI).
— Tutories individuals (TI).
— Desenvolupament d’aspectes personals per a l’ocupació (DAPO).
— Recerca activa d’ocupació (RAO):
taller d’entrevista.
— Recerca activa d’ocupació (RAO):
informació d’orientació.
— Informació i motivació per a l’autoocupació (INMA).

[…]
Quart
Normes generals
1. Les accions OLOA s’han d’adequar a
les actuacions d’orientació pròpies del
SOIB, d’acord amb el que estableix
l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Sisè
Beneficiaris
Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats col·laboradores,
enteses com a entitats amb personalitat
jurídica pròpia, sense finalitat de lucre,
amb seu permanent a les Illes Balears,

2. Són destinatàries d’aquestes accions les
persones desocupades que tenguin entre
16 i 64 anys i que estiguin inscrites en el
SOIB. D’aquestes, tenen prioritat les que
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que duen a terme les accions d’orientació
laboral d’acord amb aquesta Resolució.
Setè
Distribució del crèdit disponible

de suport per cada tres tècnics contractats
a jornada completa.
Desè
Presentació de sol·licituds

El crèdit inicialment destinat a aquesta
convocatòria es distribueix en l’annex 5
segons el nombre de persones en situació d’atur que hi ha a cada territori. Si
l’import total de les sol·licituds presentades és inferior a l’assignat en l’annex 5
per a cada territori, el romanent es pot
assignar a altres territoris segons el
criteri de demandants d’ocupació en
l’àmbit territorial corresponent.

1. Les sol·licituds s’han de presentar, així
com estableix el guió del projecte que
facilita el SOIB i que s’adjunta com a
annex 3, juntament amb la documentació
que determina l’apartat onzè d’aquesta
Resolució, al Registre General del SOIB,
o per mitjà de qualsevol altra de les
formes que estableix l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú.

[…]
Novè
Especificacions tècniques

2. Tant la sol·licitud com la resta de
documentació que ha de facilitar el SOIB
es troben a disposició de les persones
interessades a l’adreça d’Internet
<http://www.soib.caib.es>.

1. Les accions s’han d’executar d’acord
amb les especificacions tècniques que
estableix l’annex 2 d’aquesta Resolució.

[…]

2. El nombre de tècnics necessaris per
dur a terme les accions s’ha de determinar
a partir del mòdul de 1.500 hores/any per
tècnic. S’estima necessària una persona

BOIB núm. 188, de 17 de desembre de 2011
(adaptació)

Important: pensau a traslladar les respostes al full de respostes.

V (A)

F (B)

1.

L’objecte d’aquesta Resolució és aprovar la convocatòria
de subvencions destinades a les persones demandants
d’ocupació inscrites en el SOIB.

x

2.

En tot cas, l’entrevista personal inicial i les tutories
individuals són accions OLOA objecte de subvenció.

x

3.

Les entitats col·laboradores que duen a terme les accions
OLOA d’acord amb els termes d’aquesta Resolució poden
ser beneficiàries de la subvenció.

4.

Segons el criteri de demandants d’ocupació en un àmbit
territorial, el romanent de crèdit es pot incrementar.

5.

Si l’OLOA es desenvolupa en tres mòduls de 1.500 hores,
és oportú contractar una persona de suport.
Criteris de puntuació
Encerts
5
4
Puntuació
5
3,75

3
2,5

2

2
1,67

1
0,83

0
0

x
x
x
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Exercici 2
Indicau, en cada cas, quin dels tres fragments correspon al concepte
escrit en negreta. Escriviu la resposta en la columna corresponent a
l’àrea 1 del full de respostes.
6. Diligència
A. Us inform que el Jurat ha acordat atorgar el primer premi de l’edició
d’enguany a l’obra corresponent a la plica número 14.
B. Que avui, dia 26 de maig de 2012, el Jurat ha obert la plica de
l’obra que ha resultat guanyadora en presència del secretari de la
institució.
C. S’acorda que l’obra guanyadora en l’edició d’enguany del premi Ploma
de Sal de narrativa és la que correspon a la plica número 14.
7. Acord
A. Autoritzar la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel que tramiti
l’expedient de despesa per a la contractació del servei de
vigilància i seguretat dels seus centres.
B. El Consell de Govern ha acordat, a proposta de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social, autoritzar la Fundació Institut Socioeducatiu
S’Estel que tramiti l’expedient de despesa per a la contractació del
servei de vigilància i seguretat dels seus centres.
C. La Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel ha de tramitar l’expedient de
despesa per a la contractació del servei de vigilància i seguretat dels
seus centres.
8. Fet
A. La documentació aportada per la senyora Martina Pons Salvà no
figura en l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març
de 2011 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de
la Direcció General de Política Lingüística.
B. Reconèixer a la senyora Martina Pons Salvà l’equivalència entre el
certificat d’estudis que presenta i el certificat de nivell C1 de
coneixements de llengua catalana.
C. L’annex 4 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 30 de març de
2011 estableix que el certificat de coneixements mitjans de català, orals
i escrits (certificat C) de la Junta Avaluadora de Català o de la Direcció
General de Política Lingüística és equivalent al certificat de nivell C1 de
la Direcció General de Política Lingüística.
9. Fonament de dret
3
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A. Aquest Decret té per objecte regular els continguts i els efectes de
determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
B. El 4 de setembre de 2004, la Confederació de Sindicats va interposar un
recurs contra el Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de
determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
C. El Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats
aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
10. Conclusió
A. Concedir un ajut de 600 € a la senyora Laura Pons Gayà perquè retoli el
seu establiment en llengua catalana.
B. Inform favorablement sobre la concessió d’un ajut de 600 € a la
senyora Laura Pons Gayà perquè retoli el seu establiment en
llengua catalana.
C. Les normes contingudes en aquesta disposició són aplicables als
establiments comercials la seu dels quals radiqui en el territori de les
Illes Balears.
Criteris de puntuació
Encerts
5
4
Puntuació
5
3,75

3
2,5

4

2
1,67

1
0,83

0
0
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ÀREA 2

Expressió escrita (50 punts)

Redactau els textos definitius en els fulls de respostes. Podeu emprar l’espai
en blanc que teniu més avall per fer-hi esborranys.
Exercici 1 (20 punts)
Sou el cap o la cap del Servei de Títols i Diplomes de la Fundació
Universitat-Empresa, la qual ha organitzat el Curs de gestió per
processos. Redactau el certificat d’aprofitament que un dels assistents
us ha demanat.
(Aproximadament, 75 paraules.)
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Exercici 2 (30 punts)
Sou el secretari o la secretària de la Fundació Museu de Mallorca.
Redactau l’acta de la sessió ordinària en la qual, entre altres assumptes,
s’ha tractat de les obres de remodelació del Museu i del canvi
provisional de seu.
(Aproximadament, entre 250 i 300 paraules.)
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ÀREA 3
punts)

Coneixements pràctics de llenguatge administratiu (40

Àrea 3.1 (Indicau les respostes en la columna corresponent a l’àrea 3.1
del full de respostes.)
Exercici 1
REDACCIÓ. Indicau l’opció correcta o més ben redactada d’acord amb els
criteris del llenguatge administratiu.
1.

2.

A.

Només us podeu inscriure de 9 a 14 h i heu de pagar les taxes
de matrícula quan s’hagin publicat les llistes definitives
d’aptes.

B.

Només us podeu inscriure de 9 a 14 h i heu de procedir al
pagament de les taxes de matrícula quan s’hagin publicat les llistes
definitives d’aptes.

C.

Només us podeu inscriure de 9 a 14 h i heu de procedir a pagar les
taxes de matrícula quan s’hagin publicat les llistes definitives
d’aptes.

A.

Per tot això, es dicta la següent
Resolució

B.

Per tot això, dict la següent
Resolució

C.

Per tot això, la consellera dicta la següent
Resolució

3.

4.

A.

La Comissió de Medi Ambient ha d’aplicar el Pla d’Acció Ambiental
i vetlar pel seu compliment.

B.

La Comissió de Medi Ambient ha d’aplicar el Pla d’Acció
Ambiental i vetlar perquè es compleixi.

C.

La Comissió de Medi Ambient ha d’aplicar el Pla d’Acció Ambiental
i vetlar pel compliment d’aquest.

A.

Perquè en prengueu coneixement, us comunic que se us ha
concedit la subvenció que vàreu sol·licitar.

B.

Perquè en prengueu coneixement, li comunic que la subvenció que
va sol·licitar us ha estat concedida.

C.

Perquè en prengui coneixement, li comunic que se li ha concedit la

7

E
Maig 2012

subvenció que va sol·licitar.
5.

6.

7.

8.

9.

A.

S’ha tramitat un decret regulant el procediment que s’ha de seguir
en aquest cas.

B.

S’ha tramitat un decret regulant-ne el procediment que s’ha de
seguir en aquest cas.

C.

S’ha tramitat un decret que regula el procediment que s’ha de
seguir en aquest cas.

A.

Els treballadors i/o les treballadores del centre de salut s’han de
vacunar de la grip.

B.

El personal del centre de salut s’ha de vacunar de la grip.

C.

Els metges i les infermeres del centre de salut s’han de vacunar de
la grip.

A.

Us tramet adjunt dues còpies de la Resolució de convocatòria de
subvencions.

B.

Adjunt, us tramet dues còpies de la Resolució de convocatòria de
subvencions.

C.

Us tramet, adjuntes, dues còpies de la Resolució de
convocatòria de subvencions.

A.

L’objecte d’aquesta línia d’ajudes és atendre les pèrdues
ocasionades en el subsector lacti boví balear per les adverses
situacions climàtiques produïdes durant els darrers dotze mesos a
Menorca i Eivissa.

B.

L’objecte d’aquesta línia d’ajudes és atendre les pèrdues que
les situacions climàtiques adverses produïdes durant els
darrers dotze mesos a Menorca i Eivissa han ocasionat en el
subsector lacti boví balear.

C.

És objecte d’aquesta línia d’ajudes l’atenció a les pèrdues
ocasionades en el subsector lacti boví balear per les situacions
climàtiques adverses produïdes durant els darrers dotze mesos a
Menorca i Eivissa.

A.

Si les bases no diuen el contrari, les persones amb devuit anys o
més es poden inscriure, sempre que compleixin els requisits, a les
proves.

B.

Si les bases no diuen el contrari, les persones amb devuit anys
o més es poden inscriure a les proves, sempre que compleixin
els requisits.

C.

Si les bases no diguessin el contrari, es podran inscriure a les
8
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proves les persones amb devuit anys o més, sempre que
compleixin els requisits.
10. A.

Quan tingueu tots els expedients de devolució de taxes, iniciau la
tramitació dels mateixos.

B.

Quan tingueu tots els expedients de devolució de taxes,
iniciau-ne la tramitació.

C.

Quan tingueu tots els expedients de devolució de taxes, iniciau la
tramitació d’aquests.

Exercici 2
ABREVIACIONS. Indicau l’opció correcta (A, B o C).
A

B

C

11.

carretera

ctra.

c.

cta.

12.

baixos

bxos.

bxs.

b.

13.

reial decret

rd

Rd

RD

14.

telèfons

tel.

tels.

tl.

15.

associacions de veïns

AAVV

AV

A.V.

16.

dilluns

dll.

DL

dl.

17.

correu electrònic

c/e

e-mail

email

18.

referència vostra

r. /v.

r/v

ref./v

19.

passatge

pg.

pge.

ptge.

20.

compte corrent

cte. ct.

compt. ct.

c./c.
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Àrea 3.2 (Indicau les respostes en la columna corresponent a l’àrea 3.2
del full de respostes.)
Exercici 3
TERMINOLOGIA. Indicau el terme a què es refereix cada definició.
1. Refusar d’admetre algú com a jutge, testimoni, àrbitre, etc., per
l’existència d’un possible interès d’aquest en el procediment que es
tramita o per les relacions d’aquest amb les persones interessades.
A. desestimar
B. recusar
C. rebutjar
2. Fer constar les dades que es demanen en un imprès o sol·licitud.
A. formalitzar
B. emplenar
C. complimentar
3. Document amb què s’expressa un acord de voluntats entre una
administració pública i una o diverses persones, i s’estableixen pactes de
compliment obligatori per assolir objectius d’interès comú.
A. acord
B. conveni
C. tractat
4. Document que exposa de manera ordenada uns fets i els analitza des d’un
punt de vista tècnic o jurídic amb la finalitat de proporcionar a l’òrgan
competent elements de judici per prendre una decisió.
A. memòria justificativa
B. informe
C. proposta d’acord
5. Delicte comès pels funcionaris o les autoritats públiques que consisteix en
l’incompliment dels deures professionals.
A. prevaricació
B. suborn
C. ensibornament
6. Designar algú per a un càrrec.
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A. nomenar
B. anomenar
C. nominar
7. Tenir dret a una retribució per raó d’un treball o servei.
A. devengar
B. meritar
C. reportar
8. Prescriure, imposar o formular lleis, sentències, actes o condicions.
A. emetre
B. dictar
C. ordenar
Exercici 4
TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA. De les tres opcions, indicau la correcta o la
més adequada en llenguatge administratiu.
9. La jutgessa ha deixat lliure la detinguda amb __________ que si intenta
sortir del país serà empresonada.
A. l’advertència
B. l’advertiment
C. l’avís
10. S’ha negociat un pla __________ d’inversions per al període 2011-2015.
A. plurienal
B. plurianual
C. pluriennal
11. Us deman que __________ en aquestes oficines abans de quinze dies.
A. us personeu
B. comparegueu
C. us faceu present
12. La nova llei __________ aquests supòsits.
A. contempla

11

E
Maig 2012

B. preveu
C. observa
13. Per demanar la subvenció, heu de presentar una fotocòpia __________ de
les factures, les quals han de dur el __________ del representant de
l’empresa.
A. acarada / vistiplau
B. compulsada / vistiplau
C. confrontada / vist-i-plau
14. Darrerament un gran nombre d’empreses __________, amb el __________
increment de l’atur.
A. han fet fallida / consegüent
B. han fet fallada / conseqüent
C. han quebrat / consegüent
15. Els departaments __________ de la Vicepresidència Econòmica han de
presentar la documentació requerida.
A. dependents
B. que en depenen
C. depenents
16. Contra aquesta Resolució, __________ de 25 de febrer, es pot interposar
un recurs en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà
d’haver-se publicat en el __________ d’anuncis.
A. amb data / tauló
B. amb data / tauler
C. en data / taulell
Exercici 5
PRONOMS FEBLES. Indicau la resposta correcta segons el context.
17. Les caps dels departaments implicats han de rebre els expedients, però no
__________ podran fer arribar fins a finals de mes.
A. els les
B. els els
C. els ho
18. L’acusat ha sol·licitat diverses pròrrogues, però la jutgessa no __________
ha concedida cap.
A. li n’
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B. n’hi
C. l’hi
19. Els representants sindicals volien entrar a l’hospital, però la policia
____________ va impedir.
A. els ho
B. els hi
C. les ho
20. Com que el gerent no veia gaire clara la diferència entre una convocatòria
i una altra, ____________ vaig haver d’explicar jo.
A. l’hi
B. la
C. la hi
21. La directora general sol·licità un informe econòmic i la cap de servei no
____________ volgué fer.
A. li
B. l’hi
C. li ho
22. El cap li demanà de canviar el torn de feina, però ella ____________ va
oposar per raons familiars.
A. s’hi
B. se’n
C. es
Exercici 6
PRONOMS RELATIUS. Indicau l’opció correcta o més ben redactada d’acord
amb els criteris del llenguatge administratiu.
23. A.

Us tramet una còpia de l’acta de la sessió de dia 17 de gener, en la
què es va acordar concedir-vos la subvenció.

B.

Us tramet una còpia de l’acta de la sessió de dia 17 de gener,
en la qual es va acordar concedir-vos la subvenció.

C.

Us tramet una còpia de l’acta de la sessió de dia 17 de gener, on s’hi
va acordar concedir-vos la subvenció.

24. A.

La cap del Servei de Qualitat Ambiental va emetre un informe
les conclusions del qual són irrefutables.

B.

La cap del Servei de Qualitat Ambiental va emetre un informe
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quines conclusions són irrefutables.
C.

La cap del Servei de Qualitat Ambiental va emetre un informe que
les seves conclusions són irrefutables.

25. A.

S’ha fet una mala gestió del centre, de la que ningú no es vol
responsabilitzar.

B.

S’ha fet una mala gestió del centre, que ningú no se’n vol
responsabilitzar.

C.

S’ha fet una mala gestió del centre, de la qual ningú no es vol
responsabilitzar.

26. A.

El vicepresident, amb què tenim bones relacions, també
col·laborarà en l’edició de l’obra.

B.

El vicepresident, amb qui tenim bones relacions, també
col·laborarà en l’edició de l’obra.

C.

El vicepresident, amb el que tenim bones relacions, també
col·laborarà en l’edició de l’obra.

27. A.

En els darrers mesos ha augmentat el nombre d’inscrits als
cursos de formació, cosa que representa un increment de
l’especialització.

B.

En els darrers mesos ha augmentat el nombre d’inscrits als cursos
de formació, el que representa un increment de l’especialització.

C.

En els darrers mesos ha augmentat el nombre d’inscrits als cursos
de formació, que representa un increment de l’especialització.

28. A.

Amb la crisi moltes persones han quedat sense feina i no poden
mantenir el ritme de vida que estaven acostumades.

B.

Amb la crisi moltes persones han quedat sense feina i no poden
mantenir el ritme de vida al que estaven acostumades.

C.

Amb la crisi moltes persones han quedat sense feina i no
poden mantenir el ritme de vida a què estaven acostumades.

Exercici 7
PUNTUACIÓ. Indicau l’opció correcta.
29. A.

Segons les dades que consten en la sol·licitud, l’adreça de
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B.
C.
30. A.

B.

C.

31. A.

B.

C.

32. A.

B.

C.

33. A.

notificació és al carrer de l’Esperanto, 62, de Palma (Son
Ferriol).
Segons les dades que consten en la sol·licitud, l’adreça de
notificació és al carrer de l’Esperanto 62 de Palma (Son Ferriol).
Segons les dades que consten en la sol·licitud, l’adreça de
notificació és al carrer de l’Esperanto, 62, de Palma-Son Ferriol.
Les sol·licituds, s’han de presentar en el Registre General de la
Conselleria de Salut, i a qualsevol dels llocs que determina l’article
38.4 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de la
Conselleria de Salut, i a qualsevol dels llocs que determina l’article
38.4, de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de la
Conselleria de Salut i a qualsevol dels llocs que determina
l’article 38.4 de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
La presidenta comunica que es fan les gestions oportunes per,
d’una banda, assegurar que els esportistes poden disposar dels
terrenys i, de l’altra, garantir que l’empresa que n’és titular no
en surti perjudicada.
La presidenta comunica, que es fan les gestions oportunes per,
d’una banda assegurar que els esportistes poden disposar dels
terrenys i, de l’altra garantir que l’empresa que n’és titular no en
surti perjudicada.
La presidenta comunica que, es fan les gestions oportunes per,
d’una banda, assegurar que els esportistes poden disposar dels
terrenys i de l’altra, garantir que l’empresa que n’és titular no en
surti perjudicada.
Reial decret 1823/2011 de 21 de desembre pel qual es
reestructuren els departaments ministerials, modificat pel Reial
decret 1/2012 de 5 de gener.
Reial decret 1823/2011 de 21 de desembre, pel qual es
reestructuren els departaments ministerials; modificat pel Reial
decret 1/2012, de 5 de gener.
Reial decret 1823/2011, de 21 de desembre, pel qual es
reestructuren els departaments ministerials, modificat pel
Reial decret 1/2012, de 5 de gener.
En el BOIB de dia 3 de setembre de 2011, la Conselleria de Medi
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Ambient va publicar l’anunci de la licitació per contractar
mitjançant el sistema de concurs, la inspecció i l’anàlisi de les
aigües dels torrents del Raiguer.
B.

En el BOIB de dia 3 de setembre de 2011 la Conselleria de Medi
Ambient va publicar, l’anunci de la licitació per contractar,
mitjançant el sistema de concurs, la inspecció i l’anàlisi de les
aigües dels torrents del Raiguer.

C.

En el BOIB de dia 3 de setembre de 2011, la Conselleria de
Medi Ambient va publicar l’anunci de la licitació per
contractar, mitjançant el sistema de concurs, la inspecció i
l’anàlisi de les aigües dels torrents del Raiguer.

34. A.

Per determinar els règims econòmics específics es poden tenir en
compte els factors següents; la potència instal·lada, el nivell de
tensió de lliurament de l’energia a la xarxa, la contribució efectiva
a la millora del medi ambient, a l’estalvi d’energia primària i a
l’eficiència energètica, la producció de calor útil econòmicament
justificable i els costos d’inversió i d’operació.

B.

Per determinar els règims econòmics específics es poden tenir
en compte els factors següents: la potència instal·lada; el
nivell de tensió de lliurament de l’energia a la xarxa; la
contribució efectiva a la millora del medi ambient, a l’estalvi
d’energia primària i a l’eficiència energètica; la producció de
calor útil econòmicament justificable, i els costos d’inversió i
d’operació.

C.

Per determinar els règims econòmics específics es poden tenir en
compte els factors següents: la potència instal·lada, el nivell de
tensió de lliurament de l’energia a la xarxa, la contribució efectiva
a la millora del medi ambient, a l’estalvi d’energia primària i a
l’eficiència energètica, la producció de calor útil econòmicament
justificable i els costos d’inversió, i d’operació.

Exercici 8
MAJÚSCULES I MINÚSCULES. Indicau l’opció correcta.
35. A.

L’ajuntament de Palma va trametre els expedients
responsabilitat civil a la comissió Territorial d’Urbanisme.

de

B.

L’Ajuntament de Palma va trametre els expedients de
responsabilitat civil a la Comissió Territorial d’Urbanisme.

C.

L’Ajuntament de Palma va trametre els expedients
Responsabilitat Civil a la Comissió Territorial d’Urbanisme.
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36. A.

La Sindicatura de Comptes és l’Òrgan al qual correspon la
fiscalització externa de l’activitat econòmica, financera i comptable
del Sector Públic.

B.

La Sindicatura de Comptes és l’òrgan al qual correspon la
fiscalització externa de l’activitat econòmica, financera i comptable
del Sector Públic.

C.

La Sindicatura de Comptes és l’òrgan al qual correspon la
fiscalització externa de l’activitat econòmica, financera i
comptable del sector públic.

37. A.

Han destituït el senyor Hilari Albertí del càrrec de secretari
general.

B.

Han destituït el Senyor Hilari Albertí del càrrec de secretari
general.

C.

Han destituït el senyor Hilari Albertí del càrrec de Secretari
General.

38. A.

La UIB organitza el Cicle de Conferències «L’Aigua Superficial des
dels Quatre Punts Cardinals».

B.

La UIB organitza el cicle de conferències «L’aigua superficial
des dels quatre punts cardinals».

C.

La UIB organitza el Cicle de conferències «L’aigua superficial des
dels quatre punts cardinals».

39. A.

Les Direccions Generals de la Conselleria d’Educació s’han de
sotmetre a una auditoria de qualitat.

B.

Les direccions generals de la Conselleria d’Educació s’han de
sotmetre a una Auditoria de Qualitat.

C.

Les direccions generals de la Conselleria d’Educació s’han de
sotmetre a una auditoria de qualitat.

40. A.

Decret legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme.

B.

Decret legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’urbanisme.

C.

Decret Legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.

17

E
Maig 2012

41. A.

El Llibre d’estil del Govern de les Illes Balears és una obra de
referència dins l’Administració autonòmica.

B.

El Llibre d’Estil del Govern de les Illes Balears és una obra de referència
dins l’Administració Autonòmica.

C.

El Llibre d’estil del Govern de les Illes Balears és una obra de referència
dins l’administració autonòmica.

42. A.

Les previsions d’aquest acord són aplicables al personal
funcionari representat en la Mesa Sectorial de Serveis
Generals.

B.

Les previsions d’aquest Acord són aplicables al personal funcionari
representat en la Mesa Sectorial de serveis generals.

C.

Les previsions d’aquest acord són aplicables al personal funcionari
representat en la mesa sectorial de Serveis Generals.

43. A.

El Batle de Palma, el Vicepresident del Govern i el President del
Consell inauguraran el nou estadi el 15 de juny.

B.

El batle de Palma, el vicepresident del Govern i el President del
Consell inauguraran el nou estadi el 15 de Juny.

C.

El batle de Palma, el vicepresident del Govern i el president
del Consell inauguraran el nou estadi el 15 de juny.

44. A.

El Degà de la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma és el
professor de Fonètica.

B.

El degà de la facultat de Lletres de la Universitat autònoma és el
professor de fonètica.

C.

El degà de la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma és
el professor de fonètica.

Criteris de puntuació (tots els exercicis de l’àrea 3 es valoren conjuntament)
Encerts
Puntuació

64
40

63
39,2

62
38,4

61
37,6

60
36,8

59
36

58
35,2

57
34,4

56
33,6

55
32,8

54
32

53
31,2

52
30,4

Encerts
Puntuació

51
29,6

50
28,8

49
28

48
27,2

47
26,4

46
25,6

45
24,8

44
24,0

43
23,2

42
22,4

41
21,6

40
20,8

39
20,0

Encerts
Puntuació

38
19,5

37
19,0

36
18,5

35
17,9

34
17,4

33
16,9

32
16,4

31
15,9

30
15,4

29
14,9

28
14,4

27
13,8

26
13,3

Encerts
Puntuació

25
12,8

24
12,3

23
11,8

22
11,3

21
10,8

20
10,3

19
9,7

18
9,2

17
8,7

16
8,2

15
7,7

14
7,2

13
6,7

Encerts
Puntuació

12
6,2

11
5,6

10
5,1

9
4,6

8
4,1

7
3,6

6
3,1

5
2,6

4
2,1

3
1,5

2
1,0

1
0,5

0
0,0
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