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ÀREA 1

Comprensió lectora (10 punts)

EXERCICI 1
Llegiu atentament el text que teniu a continuació i, d’acord amb la informació
que conté, indicau si les afirmacions de la taula següent són vertaderes (V) o
falses (F).
Bases generals del Programa Cultural Art Jove 2012
[...]

premi en metàl·lic de 500 € per a la
millor fotografia. Assumeix l’import
total del premi l’Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears.

1. Objecte
1.1. L’objecte d’aquesta Resolució és
determinar les normes que han de regir
la participació en els certàmens i la
concessió del premis del Programa
Cultural Art Jove 2012, que convoca
l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove).

e) Certamen d’Arquitectura Òpera Prima,
dotat amb un únic premi en metàl·lic de
3.000 € per al millor projecte. Assumeix
l’import total del premi el Col·legi Oficial
d’Arquitectes de les Illes Balears.

1.2. Es convoquen els certàmens següents:

1.3. Les condicions, els terminis per
presentar els treballs i les normes concretes
de desenvolupament de cada certamen
s’estableixen en l’annex 2 d’aquesta
Resolució (bases específiques).

a) Certamen Carnet Jove d’Arts Plàstiques,
dotat amb un únic premi de 2.000 €, que
l’IB-Jove destina a assumir la despesa
originada per la producció d’una exposició
monogràfica del guanyador del Certamen.

2. Participants

b) Certamen Carnet Jove de Música per
a Joves Intèrprets Solistes, dotat amb
1.500 €, distribuïts en un primer premi
de 1.000 €, que l’IB-Jove destina a
assumir la despesa originada per les
dues actuacions —500 € per actuació—
que ha de dur a terme la persona
guanyadora del Certamen a diferents
espais escènics de les Illes Balears, i un
segon premi de 500 €, que l’Institut
també destina a assumir la despesa
originada per una actuació a un espai
escènic de les Illes Balears.

2.1. El Programa Cultural Art Jove 2012
s’adreça, en general, a joves residents a
les Illes Balears que tenguin entre 16 i
30 anys el 31 de desembre de 2012, amb
l’excepció del Certamen d’Arquitectura
Òpera Prima, en què l’edat s’amplia fins
a 35 anys.
2.2. Únicament s’admet la inscripció de
grups al Certamen d’Arquitectura Òpera
Prima. En aquest cas, es considera
representant del grup el component que
signa la sol·licitud d’inscripció; les altres
persones que consten en la sol·licitud
conformen la resta del grup.

c) Certamen Carnet Jove d’Audiovisuals,
dotat amb 3.000 €, distribuïts en un
primer premi en metàl·lic de 2.000 € i
un segon premi en metàl·lic de 1.000 €.

2.3. Els autors o els grups que rebin un
primer premi o un premi únic en
qualsevol certamen del Programa Cultural
Art Jove 2012 no es poden tornar a
presentar a la modalitat en la qual hagin
estat guanyadors.

d) Certamen de Fotografia Cooperart
2012, dotat amb 1.500 €, distribuïts en
un primer premi en metàl·lic de 1.000 €
per a la millor col·lecció i un segon
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[...]

c) Un certificat d’empadronament o de
residència a alguna localitat de les Illes
Balears.

3. Presentació de sol·licituds: requisits,
terminis i documentació
3.1. Les sol·licituds s’han de presentar a
l’Institut Balear de la Joventut (edifici
Palma Arena, av. de l’Uruguai, s/n,
baixos, 07010 Palma) o a qualsevol dels
llocs 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.

d) En el cas de residents a les Illes
Balears que siguin nacionals d’un país
que no pertany a la Unió Europea, una
fotocòpia del document acreditatiu
d’haver obtingut la residència legal.

3.2. El termini per inscriure’s a qualsevol
certamen i per presentar la documentació
comença l’endemà d’haver-se publicat
aquesta convocatòria en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i acaba a les
14 h del 10 d’octubre de 2012.

[...]

e) La documentació addicional que
determinen les bases específiques de
cada certamen.

4. Jurats
4.1. El jurat és l’òrgan col·legiat al qual
correspon seleccionar les obres i els
participants finalistes i guanyadors, com
també emetre l’informe que ha de servir
de base a l’òrgan instructor per elaborar
la proposta de resolució dels certàmens.

3.3. Si la sol·licitud no compleix els
requisits exigits o la documentació
aportada és incorrecta o incompleta,
l’IB-Jove ha de requerir la persona
interessada que, en el termini de deu
dies naturals comptadors des de
l’endemà de rebre la notificació, esmeni
la falta o presenti els documents
preceptius. Si en aquest termini no fa les
esmenes corresponents, s’ha d’entendre
que desisteix de la petició i l’expedient
s’ha d’arxivar sense cap altre tràmit.

4.2. El jurat de cada un dels certàmens
està format pels components que
s’indiquen a continuació:
a) El president (amb vot diriment en cas
d’empat), que ha de ser una persona
triada per l’Àrea d’Art Jove de l’Institut
Balear de la Joventut seguint el criteri
de professionalitat o prestigi reconegut
en l’àmbit professional o cultural de la
matèria corresponent.

3.4. Per participar en els certàmens, s’ha
de presentar la documentació següent:

b) Un mínim de tres vocals, que han de
ser persones triades per l’Àrea d’Art Jove
seguint el criteri de professionalitat o
prestigi reconegut en l’àmbit professional
o cultural de la matèria corresponent.

a) La sol·licitud d’inscripció emplenada
i signada per la persona participant o la
que representa el grup.
b) Una fotocòpia del DNI o del NIE en
vigor de les persones participants i de la
persona que representa el grup. A més,
en el cas dels grups, s’ha de fer constar
de manera explícita en la sol·licitud
d’inscripció quina part de l’import del
premi correspon a cada component del
grup, en el cas que resulti guanyador. Si
no s’hi fa constar, s’entén que tots n’han
de percebre la mateixa proporció.

c) Un secretari (amb veu i vot), que ha
de ser el coordinador de l’Àrea d’Art
Jove.
[...]
BOIB núm. 100/2012, de 12 de juliol
(adaptació)
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V

F

a) Aquest fragment exposa la reglamentació específica que ha de
regir cadascun dels certàmens emmarcats en el Programa Cultural
Art Jove 2012.
b) La fotografia guanyadora rep un premi de 1.500 € gràcies a la
col·laboració de l’Agència de Cooperació Internacional.
c) La corporació d’arquitectes de les Illes Balears es fa càrrec dels
3.000 € del premi per al projecte arquitectònic guanyador.
d) Excepte en el cas del Certamen d’Arquitectura Òpera Prima,
qualsevol persona de fins a 30 anys nascuda a les Balears pot
participar en aquesta convocatòria.
e) La persona que l’any 2012 guanyi el segon premi en qualsevol
especialitat, l’any següent no es podrà tornar a presentar a la mateixa
especialitat.
f) Si dia 10 d’octubre no s’ha presentat tota la documentació que les
bases requereixen, s’entén que la persona sol·licitant renuncia a
prendre part en la convocatòria.
g) Llevat que en la sol·licitud s’indiqui el contrari, si el guanyador és
un grup de persones el premi es reparteix en parts iguals.
h) D’entre els membres de cada jurat, només el president té vot de
qualitat.

Criteris de puntuació
Encerts
Puntuació

8
5

7
4,17

6
3,33

5
2,50

4
2

3

3
1,5

2
1

1
0,5

0
0
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EXERCICI 2
Relacionau cada un dels conceptes següents amb els fragments que teniu a
continuació.
Concepte

Fragment

A. Conveni
B. Proposta de resolució
C. Diligència
D. Antecedent
E. Notificació
1. L’Acord del Consell de Govern de 29 de juny de 2012 pel qual s’estableix
una nova jornada ponderada anual i altres jornades del personal estatutari
del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 94/2012, de 30 de juny)
va concretar la implementació de la nova jornada per al personal estatutari
i per al personal funcionari inclòs en l’àmbit de competències de la Mesa
Sectorial de Sanitat.
2. S’ha intentat, pels mitjans que la llei estableix, comunicar personalment les
propostes de resolució dels expedients per infracció administrativa en
matèria de caça i pesca. Atès que no consta en els expedients que els
interessats les hagin rebudes, es posa en coneixement de les persones que
s’indiquen a continuació la Proposta de resolució dels expedients
sancionadors per una infracció presumpta comesa en matèria de caça i
pesca que ha dictat l’instructor dels procediments.
3. Espais de Natura Balear es compromet a integrar el paisatge en les
actuacions d’ordenació del territori i d’urbanisme, en les accions que dugui
a terme en matèria cultural, mediambiental, agrícola, social i econòmica, i
també en altres iniciatives que puguin tenir un efecte directe o indirecte
sobre el paisatge.
4. Que l’original de la documentació relativa a la llicència de pesca submarina
forma part de l’expedient núm. 4520/2013.
5. Revocar la subvenció per al finançament d’inversions als espais de
rellevància ambiental de les Illes Balears en el període 2009-2010,
corresponent a l’expedient núm. ENS 0752/09.
Criteris de puntuació
Encerts
5
Puntuació
5

4
3,75

3
2,50

4

2
1,67

1
0,83

0
0
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ÀREA 2

Expressió escrita (50 punts)

EXERCICI 1

(30 PUNTS)

Sou el representant legal de l’empresa Nova Tours, SA, i heu rebut la Resolució
per la qual us deneguen una subvenció que havíeu sol·licitat. Aquí en teniu un
fragment:
[...]
Resolució
1. Denegar la subvenció sol·licitada per Nova Tours, SA, amb CIF B07475791, per a accions de
creació i optimització de pàgines web i de promoció per Internet, ja que el projecte presentat no
s’ajusta al que estableixen els apartats a i b del punt 7 de les bases que regeixen aquesta convocatòria
de subvencions.
2. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de
reposició davant la consellera de Comerç i Indústria en el termini d’un mes, comptador des de
l’endemà d’haver rebut aquesta notificació, d’acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
[...]

Redactau un recurs contra aquesta Resolució. Si és necessari citar referències
normatives, poden ser inventades.
(200-250 paraules)
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EXERCICI 2

(20 PUNTS)

Sou el secretari o la secretària d’una ONG de defensa del medi ambient.
Redactau la convocatòria de reunió ordinària de la Junta Directiva adreçada a
un dels vocals. En la reunió s’hi tractaran, com a mínim, cinc punts.
(75 paraules, aproximadament)
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ÀREA 3 Coneixements pràctics de llenguatge administratiu (40 punts)
EXERCICI 1
MAJÚSCULES I MINÚSCULES. Encerclau les lletres que han de ser majúscules.
1. L’article 30.15 de l’estatut d’autonomia atorga a la comunitat autònoma
de les illes balears la competència exclusiva en acció social i benestar
social.
2. Joan Solà és un dels autors del llibre tractat de puntuació, publicat per
columna edicions.
3. Es valoren els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol
llengua estrangera o oficial d’una altra comunitat autònoma, expedits per
l’escola balear d’administració pública o per l’escola oficial d’idiomes.
4. Assistirà a l’acte el doctor Antoni Giró, rector de la universitat politècnica i
president de la xarxa vives d’universitats.
5. El 15 de gener de 2013 es va registrar d’entrada a la direcció general de
patrimoni un ofici de la cap del servei de gestió econòmica, amb la
documentació relativa a la pròrroga tàcita de l’arrendament dels locals.
6. En el marc del II congrés institucional de qualitat s’exposarà la feina feta a
la conselleria d’administracions públiques en matèria de simplificació
administrativa.
7. El ple de l’ajuntament de maó ha aprovat una moció sobre la reducció de
residus que compromet el consistori a sumar-se al pla insular per al foment
del reciclatge.
8. La campanya «comerç proper» és fruit de la col·laboració entre el consell
insular de menorca i la federació menorquina d’empresaris (fme).
9. Per empadronar-se en un municipi de la comunitat autònoma de les illes
balears, els ciutadans s’han d’adreçar a l’administració local, que ha
d’informar l’administració de l’estat de les dades del padró.
10. La disposició addicional primera del reial decret 2112/1998 regula els
trasllats dels funcionaris públics, d’acord amb la llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, coneguda com a logse; en l’annex I es fixen els criteris de
valoració per al cos de mestres.
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EXERCICI 2
TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA. Encerclau l’opció correcta o més adequada en
llenguatge administratiu per a cada un dels enunciats següents:
1. En aquest cas no _______________ arxivar l’expedient.
a) toca

b) s’escau

c) procedeix

d) és procedent

2. La vigència de la junta directiva és _______________: es renova cada dos
anys.
a) biennal

b) bianual

c) bianyal

d) biannal

3. Aquest establiment només accepta grans comandes, ja que no ven
_______________.
a) al per menor

b) a la menuda

c) a doll

d) per menut

4. La reunió no va acabar fins que no es va _______________ la qüestió de les
_______________.
a) aclarar / plus
vàlues

b) clarificar /
plusvàlues

c) aclarir/
plusvàlues

d) esclarir /
plusvalues

5. Els treballadors que hagin estat en actiu almenys trenta anys, en jubilar-se
hauran _______________ dues pagues extres.
a) devengat

b) retribuït

c) quitat

d) meritat

6. Una de les funcions del tresorer és _______________ totes les despeses
corrents en el llibre _______________.
a) anotar /
de contes

b) assentar /
de comptes

c) senyalar /
de comptes

d) complimentar /
de contes

7. Aquest és un servei d’assessorament adreçat a les persones amb dificultats
per _______________ pagament dels préstecs hipotecaris.
a) afrontar el

b) acarar el

c) atendre el

d) fer front al

8. Un grup d’opositors va promoure ________________ del president del
Tribunal quan es va saber que entre els aspirants hi figurava un germà seu.
a) la recusació

b) la desestimació
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EXERCICI 3
TERMINOLOGIA. Encerclau el terme que correspon a cada definició.
1. Element que es posa en un lloc visible en institucions i empreses a fi de fer
públiques les informacions que es consideren pertinents.
a) tauler d’anuncis b) plafó d’anuncis

c) taulell d’anuncis

d) tauló d’anuncis

2. Citar, un jutge o un tribunal, una persona perquè comparegui davant seu
el dia i a l’hora prefixats.
a) citar a termini

b) citar a dia fet

c) requerir a dia adiat

d) citar a dia cert

3. Suma de les partides que figuren en una columna que passa a figurar com
a sumand de la següent.
a) suma anterior

b) ròssec

c) rèdit

d) sumatori

4. Circumstància agreujant en els delictes contra les persones consistent en la
conducta enganyosa de l’executor d’un delicte per evitar córrer cap risc.
a) premeditació

b) alevosia

c) malfactoria

d) traïdoria

5. Obligar algú a obrar contra la seva voluntat, en virtut d’una autoritat.
a) apremiar

b) constrènyer

c) conculcar

d) forcejar

6. Enunciar, un darrere l’altre, els elements d’una sèrie, les parts d’un tot.
a) anomenar

b) enumerar

c) numerar

d) nomenar

7. Sistema de compravenda en què es fa el pagament quan es rep la
mercaderia objecte del contracte.
a) cobrament revertit

b) contra reemborsament

c) bestreta

d) contra remesa

8. Còpia d’un document en què, mitjançant un segell i la signatura d’una
persona autoritzada, s’acredita oficialment que aquesta còpia coincideix
amb l’original.
a) còpia
confrontada

b) còpia
homologada

c) còpia acarada

d) còpia compulsada

9. Acció i efecte d’assenyalar, fixar els límits d’un lloc, una província o una heretat.
a) desllindament

b) delimitació

c) alindació

d) allindament

10. Deixar sense efecte un contracte o un conveni.
a) desistir

b) renunciar

c) deposar
13
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EXERCICI 4
ABREVIACIONS. Encerclau l’opció correcta.
1. administrativa

admtiva.

adtiva.

admtva.

2. nombre

nom.

nbre

nre.

3. aproximadament

aprox.

apment.

apro.

4. baixos

b.

bxos.

bxs.

5. pàgines

pp.

pàg.

pàgs.

6. compte corrent

c/c

CC

c.c.

7. divendres

div.

dvres.

dv.

8. impost sobre el valor afegit

IVA

I.V.A.

Iva

EXERCICI 5
PRONOMS RELATIUS. Completau els textos amb la forma del pronom relatiu
corresponent. Afegiu-hi, si cal, preposicions i altres elements necessaris.
1. La base sobre ____________ es fonamenta la Resolució estableix que «en
els casos ____________ hi hagi algun error en les dades facilitades per les
persones

premiades,

l’organització

queda

exempta

de

qualsevol

responsabilitat.»
2. Acord ____________ es convoca el procés de selecció dels equips directius
____________ han de gestionar els centres docents públics no universitaris.
3. Aquesta convocatòria pretén impulsar els actes culturals organitzats pels
grups folklòrics del municipi de Sant Josep de sa Talaia la finalitat
____________ sigui promoure el folklore tradicional pitiús. En cap cas no
són subvencionables les despeses per adquirir productes de la venda
____________ s’hagi obtingut un rendiment econòmic.
4. Els darrers anys s’ha detectat una tendència a abandonar les terres de
cultiu a causa dels elevats costs de producció, _______________ s’han
convocat diverses línies d’ajuts destinats a compensar les despeses
addicionals ____________ es fan càrrec els agricultors que continuen
l’activitat agrària a determinades zones.
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5. El Reglament prohibeix la circulació de camions fora d’un determinat
horari, fet ___________ es poden imposar sancions de fins a 5.000 euros. A
les zones ___________ s’han establert limitacions d’estacionament, s’hi
apliquen mesures d’immobilització i retirada dels vehicles mal aparcats.
6. El motiu d’exclusió ___________ fa referència l’escrit no estava previst en
les bases de la convocatòria ___________ vàrem consultar.
EXERCICI 6
PRONOMS FEBLES. Completau els enunciats següents amb els pronoms febles
corresponents. Si en algun buit no hi ha d’haver cap pronom, posau-hi el signe
gràfic Ø.
1. Els comerciants manifesten que allò que més ____________ preocupa és el
canvi d’ubicació de la fira, i demanen un permís perquè es faci al pavelló
esportiu, però l’Ajuntament no pot concedir ____________ per raons de
seguretat.
2. Tot i que el Jurat ja ha seleccionat les obres guanyadores, els autors encara
no saben el veredicte perquè el Jurat no ____________ ha comunicat.
3. El llogater exigeix una reducció en l’import del lloguer, però el propietari no
____________ vol rebaixar.
4. Si estau interessats a adherir-vos a la campanya de repartiment de fruita a
les escoles, informau ____________ a la nostra pàgina web.
5. Ahir el secretari havia de presentar la sol·licitud al Registre, però no
____________ va presentar.
6. La interposició dels recursos pertinents no suspèn l’eficàcia de la resolució
impugnada, excepte quan l’autoritat competent ____________ decideix
expressament.
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EXERCICI 7
PUNTUACIÓ. Puntuau adequadament els textos que teniu a continuació.
Posau-hi majúscules quan calgui.
1. Poden donar-se dos casos que el document es trobi en poder de
l’Administració autonòmica o que se’n pugui comprovar la informació
per tècniques telemàtiques en el primer cas és necessari que la
persona interessada identifiqui l’expedient en el qual es troba el
document no obstant això en el supòsit dels documents que es
conservin només en paper si han transcorregut més de cinc anys des
de la finalització del procediment l’Administració pot sol·licitar a la
persona interessada que aporti la documentació

2. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que
formin part d’un expedient i es trobin en els arxius administratius
sigui quina sigui la forma d’expressió gràfica sonora o en imatge o el
tipus de suport material en què figurin sempre que aquests
expedients corresponguin a procediments acabats en la data de la
sol·licitud
3. L’Ordenança incorpora un seguit d’aspectes pedagògics i de valors
socials adaptats a la societat actual que prioritàriament pretenen
fomentar les relacions solidàries tolerants i respectuoses entre els
habitants i els residents al Migjorn Gran a més inclou un conjunt
d’aspectes normatius que defineixen i estableixen mecanismes per
regular corregir i sancionar quan escaigui actituds incíviques
negligents i irresponsables que deteriorin la convivència
4. La institució insular té com a objectius definir planificar i executar els
programes per fomentar l’esport en els diferents àmbits i sectors
socials facilitar els desplaçaments entre illes mitjançant una línia
anual de subvencions per a esportistes tant amateurs com
professionals i incentivar la participació dels esportistes de Formentera
en competicions d’abast local estatal i internacional
5. A la via pública i a determinats espais públics com ara parcs carrers
voreres places etc els jocs de pilota o similars queden subjectes al
principi general de respecte als vianants i al veïnat
6. A final de 2011 va començar el procés d’elaboració d’aquesta norma
la qual ha estat consensuada amb les organitzacions públiques i
privades relacionades amb l’activitat pesquera a les Illes Balears en el
termini de tres mesos començarà el tràmit parlamentari per aprovarla que es preveu que acabi a final d’any
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EXERCICI 8
REDACCIÓ. Indicau l’opció correcta o més ben redactada d’acord amb els
criteris del llenguatge administratiu.
1.

 a) Acte seguit es va procedir a l’exhumació del cadàver.
 b) Tot seguit es va exhumar el cadàver.
 c) A continuació es va realitzar l’exhumació del cadàver.

2.

 a) El correu electrònic conté, adjunt, els documents sol·licitats.
 b) Adjunt, el correu electrònic conté els documents sol·licitats.
 c) El correu electrònic conté, adjunts, els documents sol·licitats.

3.

4.

5.

 a)

La comunicació identificativa és el document subscrit per la persona
interessada identificant la documentació que no es presenta en un
procediment perquè les dades corresponents es poden comprovar
per tècniques telemàtiques.

 b)

La comunicació identificativa és el document subscrit per la persona
interessada en què s’identifica la documentació que no es presenta
en un procediment perquè les corresponents dades es poden
comprovar per tècniques telemàtiques.

 c)

La comunicació identificativa és el document subscrit per la persona
interessada en què s’identifica la documentació que no es presenta
en un procediment perquè les dades corresponents es poden
comprovar per tècniques telemàtiques.

 a)

L’Ordenança municipal permet instal·lar parades aïllades a la via
pública, sempre que no siguin de caràcter fix i estable.

 b)

L’Ordenança municipal permet la instal·lació a la via pública de
parades aïllades, sempre que no siguin de caràcter fix i estable.

 c)

L’Ordenança municipal permet instal·lar parades aïllades a la via
pública, sempre i quan no siguin de caràcter fix i estable.

 a)

En cas d’incompliment de l’horari laboral sense una causa
degudament justificada, el Departament de Personal podrà exigir
que es compleixi el mateix amb la recuperació de les hores no
treballades.

 b)

En cas d’incomplir l’horari laboral sense una causa degudament
justificada, el Departament de Personal pot exigir el compliment del
mateix amb la recuperació de les hores no treballades.

 c)

En cas d’incomplir l’horari laboral sense una causa degudament
justificada, el Departament de Personal pot exigir que es compleixi
recuperant les hores no treballades.
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6.

Conforme es vagin rebent les sol·licituds, els membres de la
Comissió n’han de dur a terme la seva valoració.
 b) A mesura que es vagin rebent les sol·licituds, els membres de la
Comissió les han de valorar.
 a)

 c)

Conformement es vagin rebent les sol·licituds, els membres de la
Comissió faran la valoració d’aquestes.

7.

 a)

8.

 a)

La directora insular, una vegada dictada la Resolució, ha ordenat
que es procedeixi a la seva publicació en el BOIB.

 b)

La directora insular, una vegada dictada la Resolució, n’ha ordenat
la publicació en el BOIB.

 c)

La directora insular, una vegada dictada la Resolució, ha ordenat
que es publiqui en el BOIB.

 a)

En base a les dades de l’estudi estadístic del darrer semestre, podem
afirmar que prop de set-centes cinquanta persones participaren en
les activitats didàctiques organitzades pel museu.

 b)

Basant-se en les dades de l’estudi estadístic del darrer semestre,
podem afirmar que prop de set-centes cinquanta persones participaren
en les activitats didàctiques organitzades pel propi museu.

 c)

A partir de les dades de l’estudi estadístic del darrer semestre,
podem afirmar que prop de set-centes cinquanta persones
participaren en les activitats didàctiques organitzades pel museu.

10.  a)

Us comunic que el vostre informe serà remès pel Servei de Prevenció
a l’òrgan convocant.

 b)

Us comunic que el Servei de Prevenció remetrà el vostre informe a
l’òrgan convocant.

 c)

Us comunic que el seu informe serà remès pel Servei de Prevenció a
l’òrgan convocant.

9.

Podran formar part de l’associació les persones físiques i jurídiques
que, de manera lliure i voluntària, tenen interès per promoure el
cant coral.
 b) Podran formar part de l’associació les persones físiques i jurídiques
que, de manera lliure i voluntària, tenen interès per la promoció del
cant coral.
 c) Poden formar part de l’associació les persones físiques i jurídiques
que, de manera lliure i voluntària, tenen interès per promoure el
cant coral.
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ÀREA 1

Comprensió lectora (10 punts)

EXERCICI 1 (5 punts)
V
a) Aquest fragment exposa la reglamentació específica que ha de regir
cadascun dels certàmens emmarcats en el Programa Cultural Art Jove
2012.
b) La fotografia guanyadora rep un premi de 1.500 € gràcies a la
col·laboració de l’Agència de Cooperació Internacional.
c) La corporació d’arquitectes de les Illes Balears es fa càrrec dels 3.000 €
del premi per al projecte arquitectònic guanyador.
d) Excepte en el cas del Certamen d’Arquitectura Òpera Prima, qualsevol
persona de fins a 30 anys nascuda a les Balears pot participar en aquesta
convocatòria.
e) La persona que l’any 2012 guanyi el segon premi en qualsevol
especialitat, l’any següent no es podrà tornar a presentar a la mateixa
especialitat.
f) Si dia 10 d’octubre no s’ha presentat tota la documentació que les
bases requereixen, s’entén que la persona sol·licitant renuncia a prendre
part en la convocatòria.
g) Llevat que en la sol·licitud s’indiqui el contrari, si el guanyador és un
grup de persones el premi es reparteix en parts iguals.
h) D’entre els membres de cada jurat, només el president té vot de
qualitat.
Criteris de puntuació
Encerts
8
Puntuació
5

7
4,17

6
3,33

5
2,50

4
2

3
1,5

2
1

1
0,5

EXERCICI 2 (5 punts)
Concepte

Fragment

A. Conveni
B. Proposta de resolució
C. Diligència
D. Antecedent
E. Notificació
Criteris de puntuació
Encerts
5
Puntuació
5

4
3,75

3
2,50

3
5 (1)
4
1
2 (5)
2
1,67

1
0,83

0
0

F
x
x

x
x
x
x
x
x

0
0

LA

GENER 2013

ÀREA 3 Coneixements pràctics de llenguatge administratiu (40 punts)
EXERCICI 1

Majúscules i minúscules

1. L’article 30.15 de l’Estatut d’autonomia atorga a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears la competència exclusiva en acció social i benestar
social.
2. Joan Solà és un dels autors del llibre Tractat de puntuació, publicat per
Columna Edicions.
3. Es valoren els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol
llengua estrangera o oficial d’una altra comunitat autònoma, expedits per
l’Escola Balear d’Administració Pública o per l’Escola Oficial d’Idiomes.
4. Assistirà a l’acte el doctor Antoni Giró, rector de la Universitat Politècnica i
president de la Xarxa Vives d’Universitats.
5. El 15 de gener de 2013 es va registrar d’entrada a la Direcció General de
Patrimoni un ofici de la cap del Servei de Gestió Econòmica, amb la
documentació relativa a la pròrroga tàcita de l’arrendament dels locals.
6. En el marc del II Congrés Institucional de Qualitat s’exposarà la feina feta
a la Conselleria d’Administracions Públiques en matèria de simplificació
administrativa.
7. El Ple de l’Ajuntament de Maó ha aprovat una moció sobre la reducció de
residus que compromet el consistori a sumar-se al [Pla insular per al
foment del reciclatge / Pla Insular per al Foment del Reciclatge].
8. La campanya «Comerç proper» és fruit de la col·laboració entre el Consell
Insular de Menorca i la Federació Menorquina d’Empresaris (FME).
9. Per empadronar-se en un municipi de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, els ciutadans s’han d’adreçar a l’Administració local, que ha
d’informar l’Administració de l’Estat de les dades del padró.
10. La disposició addicional primera del Reial decret 2112/1998 regula els
trasllats dels funcionaris públics, d’acord amb la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, coneguda com a LOGSE; en l’annex I es fixen els criteris de
valoració per al cos de mestres.
Errors
0-2
3-6
7-9
10-12

Valor
10
9
8
7

Criteris de puntuació
Errors
Valor
13-15
6
16-18
5
19-20
4
21-22
3

Errors
23
24
+24

Valor
2
1
0
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EXERCICI 2

Terminologia i fraseologia

1. d) és procedent
2. a) biennal
3. b) a la menuda
4. c) aclarir /
plusvàlues
5. d) meritat
6. b) assentar / de
comptes
7. c) atendre
8. a) la recusació

EXERCICI 3
1.
2.
3.
4.
5.

En aquest cas no és procedent arxivar l’expedient.
La vigència de la junta directiva és biennal: es renova cada dos anys.
Aquest establiment només accepta grans comandes, ja que no ven a
la menuda.
La reunió no va acabar fins que no es va aclarir la qüestió de les
plusvàlues.
Els treballadors que hagin estat en actiu almenys trenta anys, en
jubilar-se hauran meritat dues pagues extres.
Una de les funcions del tresorer és assentar totes les despeses
corrents en el llibre de comptes.
Aquest és un servei d’assessorament adreçat a les persones amb
dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris.
Un grup d’opositors va promoure la recusació del president del
Tribunal quan es va saber que entre els aspirants hi figurava un
germà seu.

Terminologia

a) tauler d’anuncis
d) citar a dia cert
b) ròssec
d) traïdoria
b) constrènyer

EXERCICI 4

Abreviacions

1. administrativa
2. nombre
3. aproximadament
4. baixos
5. pàgines
6. compte corrent
7. divendres
8. impost sobre el valor afegit
EXERCICI 5

6. b) enumerar
7. b) contra reemborsament
8. d) còpia compulsada
9. b) delimitació
10. d) resoldre

admtiva.
nre.
aprox.
bxs.
pàg.
c/c
dv.
IVA

Pronoms relatius

1. La base sobre LA QUAL es fonamenta la Resolució estableix que «en els
casos [EN QUÈ / EN ELS QUALS] hi hagi algun error en les dades
facilitades per les persones premiades, l’organització queda exempta de
qualsevol responsabilitat.»

LA

GENER 2013

2. Acord [PEL QUAL / MITJANÇANT EL QUAL] es convoca el procés de
selecció dels equips directius QUE han de gestionar els centres docents
públics no universitaris.
3. Aquesta convocatòria pretén impulsar els actes culturals organitzats pels
grups folklòrics del municipi de Sant Josep de sa Talaia la finalitat DELS
QUALS sigui promoure el folklore tradicional pitiús. En cap cas no són
subvencionables les despeses per adquirir productes de la venda DELS
QUALS s’hagi obtingut un rendiment econòmic.
4. Els darrers anys s’ha detectat una tendència a abandonar les terres de
cultiu a causa dels elevats costs de producció, [PER LA QUAL COSA /
COSA PER LA QUAL / FET PEL QUAL / MOTIU PEL QUAL / RAÓ PER
LA QUAL] s’han convocat diverses línies d’ajuts destinats a compensar les
despeses addicionals [DE LES QUALS / DE QUÈ] es fan càrrec els
agricultors que continuen l’activitat agrària a determinades zones.
5. El Reglament prohibeix la circulació de camions fora d’un determinat
horari, fet PEL QUAL es poden imposar sancions de fins a 5.000 euros. A
les zones [ON / EN QUÈ / EN LES QUALS] s’han establert limitacions
d’estacionament, s’hi apliquen mesures d’immobilització i retirada dels
vehicles mal aparcats.
6. El motiu d’exclusió [A QUÈ / AL QUAL] fa referència l’escrit no estava
previst en les bases de la convocatòria QUE vàrem consultar.
Criteris de puntuació
Cada pronom feble correcte es compta com a 0,5 encerts. Si no en resulta
un nombre enter, el valor total de l’exercici s’ha d’arrodonir a l’alça.

EXERCICI 6

Pronoms febles

1. Els comerciants manifesten que allò que més ELS preocupa és el canvi
d’ubicació de la fira, i demanen un permís perquè es faci al pavelló
esportiu, però l’Ajuntament no pot concedir-LOS-EL per raons de
seguretat.
2. Tot i que el Jurat ja ha seleccionat les obres guanyadores, els autors encara
no saben el veredicte perquè el Jurat no ELS L’ha comunicat.
3. El llogater exigeix una reducció en l’import del lloguer, però el propietari no
[L’HI / LI’L] vol rebaixar.
4. Si estau interessats a adherir-vos a la campanya de repartiment de fruita a
les escoles, informau-VOS-EN a la nostra pàgina web.
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5. Ahir el secretari havia de presentar la sol·licitud al Registre, però no LA HI
va presentar.
6. La interposició dels recursos pertinents no suspèn l’eficàcia de la resolució
impugnada, excepte quan l’autoritat competent HO decideix
expressament.
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.

EXERCICI 7

Puntuació

1. Poden donar-se dos casos: que el document es trobi en poder de
l’Administració autonòmica o que se’n pugui comprovar la informació per
tècniques telemàtiques./; En/en el primer cas,/∅ és necessari que la
persona interessada identifiqui l’expedient en el qual es troba el
document./; No/no obstant això, en el supòsit dels documents que es
conservin només en paper, si han transcorregut més de cinc anys des de la
finalització del procediment,/∅ l’Administració pot sol·licitar a la persona
interessada que aporti la documentació.

2. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin
part d’un expedient i es trobin en els arxius administratius, sigui quina sigui
la forma d’expressió /(/∅gràfica, sonora o en imatge)/
, o el tipus de
suport material en què figurin, sempre que aquests expedients
corresponguin a procediments acabats en la data de la sol·licitud.
3. L’Ordenança incorpora un seguit d’aspectes pedagògics i de valors socials
adaptats a la societat actual,/∅ que,/∅ prioritàriament,/∅ pretenen
fomentar les relacions solidàries,/∅ tolerants i respectuoses entre els
habitants i els residents al Migjorn Gran./; A/a més,/∅ inclou un conjunt
d’aspectes normatius que defineixen i estableixen mecanismes per regular,
corregir i sancionar,/∅ quan escaigui,/∅ actituds incíviques,/∅ negligents
i irresponsables que deteriorin la convivència.
4. La institució insular té com a objectius:/∅ definir, planificar i executar els
programes per fomentar l’esport en els diferents àmbits i sectors socials;/,
facilitar els desplaçaments entre illes mitjançant una línia anual de
subvencions per a esportistes,/∅ tant amateurs com professionals, i
incentivar la participació dels esportistes de Formentera en competicions
d’abast local, estatal i internacional.
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5. A la via pública i a determinats espais públics, com ara parcs, carrers,
voreres, places, etc., els jocs de pilota o similars queden subjectes al
principi general de respecte als vianants i al veïnat.
6. A final de 2011,/∅ va començar el procés d’elaboració d’aquesta norma,
la qual ha estat consensuada amb les organitzacions públiques i privades
relacionades amb l’activitat pesquera a les Illes Balears. En el termini de
tres mesos,/∅ començarà el tràmit parlamentari per aprovar-la, que es
preveu que acabi a final d’any.
Errors
0-3
4-6

Valor
6
5

Criteris de puntuació
Errors
Valor
7-9
4
10-12
3

Errors
13-15
16-18
+18

Valor
2
1
0

Nota: si un incís està mal puntuat, es compta com un sol error, encara que impliqui més d’un signe de
puntuació.

EXERCICI 8

Redacció

1.

b) Tot seguit es va exhumar el cadàver.

2.

c) El correu electrònic conté, adjunts, els documents sol·licitats.

3.

c) La comunicació identificativa és el document subscrit per la persona interessada en
què s’identifica la documentació que no es presenta en un procediment perquè les
dades corresponents es poden comprovar per tècniques telemàtiques.

4.

a) L’Ordenança municipal permet instal·lar parades aïllades a la via pública, sempre
que no siguin de caràcter fix i estable.

5.

c) En cas d’incomplir l’horari laboral sense una causa degudament justificada, el
Departament de Personal pot exigir que es compleixi recuperant les hores no
treballades.

6.

b) A mesura que es vagin rebent les sol·licituds, els membres de la Comissió les han de
valorar.

7.
8.
9.

c) Poden formar part de l’associació les persones físiques i jurídiques que, de manera
lliure i voluntària, tenen interès per promoure el cant coral.
c) La directora insular, una vegada dictada la Resolució, ha ordenat que es publiqui en
el BOIB.

c) A partir de les dades de l’estudi estadístic del darrer semestre, podem afirmar que
prop de set-centes cinquanta persones participaren en les activitats didàctiques
organitzades pel museu.

10. b) Us comunic que el Servei de Prevenció remetrà el vostre informe a l’òrgan
convocant.

LA

GENER 2013

Criteris de puntuació de l’àrea 3
Recompte
Puntuació
Recompte
Puntuació
Recompte
Puntuació
Recompte
Puntuació
Recompte
Puntuació
Recompte
Puntuació

64
40
53
31,20
42
22,40
31
15,90
20
10,26
9
4,62

63
39,20
52
30,40
41
21,60
30
15,38
19
9,74
8
4,10

62
38,40
51
29,60
40
20,80
29
14,87
18
9,23
7
3,59

61
37,60
50
28,80
39
20
28
14,36
17
8,72
6
3,08

60
36,80
49
28
38
19,49
27
13,85
16
8,21
5
2,56

59
36,00
48
27,20
37
18,97
26
13,33
15
7,69
4
2,05

58
35,20
47
26,40
36
18,46
25
12,82
14
7,18
3
1,54

57
34,40
46
25,60
35
17,95
24
12,31
13
6,67
2
1,03

56
33,60
45
24,80
34
17,44
23
11,79
12
6,15
1
0,51

55
32,80
44
24
33
16,92
22
11,28
11
5,64
0
0

54
32
43
23,20
32
16,41
21
10,77
10
5,13

