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Àrea 1

Comprensió lectora

10 punts

EXERCICI 1
Llegiu atentament el text que hi ha a continuació i, d’acord amb la informació que
conté, indicau si les afirmacions de la taula següent són vertaderes (V) o falses (F).
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BOE. Suplement en llengua catalana al núm. 21, de 24 de gener de 2008 (adaptació)
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V

F

a) Tots els treballadors excedents en el sector tèxtil i de la confecció com
a conseqüència dels canvis estructurals en el comerç mundial es
poden acollir a les subvencions durant el procés de recerca de feina i
a les subvencions per facilitar la mobilitat geogràfica.
b) Els treballadors que duguin a terme accions d’orientació reben una
subvenció de 350 euros per mes durant un període màxim de sis
mesos.
c) Els treballadors que ja reben alguna ajuda o beca de formació
professional per a la l’ocupació també tenen dret a la beca per
accions de reciclatge professional.
d) Es considera que es produeix mobilitat geogràfica quan el treballador
s’ha de desplaçar d’una illa a una altra dins un mateix arxipèlag.
e) Les subvencions per facilitar la mobilitat geogràfica cobreixen les
despeses relatives a desplaçament des de la localitat d’origen fins a la
nova destinació, les despeses de transport de mobiliari i béns, les
despeses d’allotjament i les despeses de guarderia. En tots aquests
casos, per establir la quantia de l’ajuda es pren de referència l’IPREM.
f) Un treballador que es desplaça en vehicle particular 125 quilòmetres
des de la localitat d’origen fins a la de destinació es pot acollir a les
ajudes per facilitar la mobilitat geogràfica.
g) Les subvencions per a guarderia, l’import de les quals és fix, cobreixen
les despeses per l’assistència dels fills dels beneficiaris a guarderies o
altres centres durant dotze mesos.
h) En el cas que un treballador excedent tengui un nou contracte la base
de cotització del qual sigui inferior al seu últim contracte en el sector
tèxtil i de la confecció, pot rebre un ajut per un import total màxim
de 500 euros.
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EXERCICI 2
Llegiu atentament els fragments que hi ha a continuació i contestau les qüestions
que es plantegen.
a)

S’ha de crear una comissió de seguiment formada per almenys tres membres del Consell
Insular i dos membres de l’Ajuntament, amb la finalitat de fer el seguiment del
desenvolupament del [...] i d’estudiar i proposar les noves activitats que hagin de donar
contingut a l’acord anual.

b)

Aquest [...] té per objecte establir les condicions de col·laboració entre el Consell Insular
d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per garantir les prestacions bàsiques que ofereixen els
serveis socials d’atenció primària, que són: informació i orientació, suport a la unitat de
convivència i ajuda a domicili, allotjament alternatiu, prevenció i inserció social, i foment a la
solidaritat i cooperació social en l’àmbit municipal.

c)

Aquest [...] és vigent fins a l’1 de març de 2012 i produeix efectes des de l’1 de gener de
2011.

d)

El [...] s’ha de resoldre si es produeix alguna d’aquestes causes:
a)
b)
c)
d)

e)

Acord entre les parts.
Impossibilitat material o legal de complir les obligacions que es deriven de l’objecte.
Incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts signants.
Denúncia de qualsevol de les parts amb una antelació mínima de dos mesos.

Per garantir la prestació dels serveis socials comunitaris, l’Ajuntament ha de disposar d’una
unitat de treball social (UTS), integrada com a mínim pel personal següent:
— Sis treballadors socials
— Quatre educadors socials
— Quatre auxiliars d’informació
L’Ajuntament ha de gestionar les demandes d’atenció domiciliària dins el seu terme
municipal i pot optar entre la gestió directa de les demandes del servei d’atenció
domiciliària i indirecta de la prestació d’aquest servei, o bé la gestió directa de tot.
L’Ajuntament s’ha d’encarregar d’introduir les dades en el sistema d’informació d’usuaris
dels serveis socials (SIUSS).

f)

L’any 2011, l’import total per a les activitats derivades d’aquest [...] és d’1.109.170 euros. El
finançament és compartit entre el Consell Insular i l’Ajuntament d’acord amb les quanties
següents:
Consell Insular: 450.230,42 €
Ajuntament: 658.939,58 €
Total: 1.109.170 €
BOIB núm. 10, de 21 de gener de 2012 (adaptació)
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1. En quin tipus de document administratiu s’inclouen aquests fragments?
__________________________________
2. A quin apartat d’aquest document administratiu pertanyen?
__________________________________
3. Relacionau cada epígraf amb el fragment adequat.
Epígraf

Fragment

Objecte
Finançament
Comissió de seguiment
Obligacions de l’Ajuntament
Resolució
Durada
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Àrea 2

Expressió escrita

50 punts [mín. 30 punts]

EXERCICI 1 (30 PUNTS)
Treballau a l’Ajuntament d’Alaior. Redactau una carta, que ha de signar la batlessa,
adreçada al conseller de Benestar Social per informar-lo de la pròxima inauguració
de l’ampliació del centre social del municipi i de quines són les millores que s’hi han
fet. A més, li heu d’exposar les necessitats del municipi en relació amb el centre i els
seus usuaris (200-250 paraules).
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EXERCICI 2 (20 PUNTS)
Sou el secretari o la secretària de la Comissió Assessora d’Estadística de les Illes
Balears. Redactau la convocatòria de la pròxima sessió ordinària, en la qual, entre
altres assumptes, s’ha de tractar de la creació d’un grup de treball sobre les
estadístiques en matèria ramadera i de l’aprovació d’un esborrany de dictamen que
ha de presentar un dels vocals (75 paraules, aproximadament).

11

LA
Gener 2014

12

LA
Gener 2014

Àrea 3 Coneixements pràctics de llenguatge administratiu

40 punts [mín. 20 punts]

EXERCICI 1
MAJÚSCULES I MINÚSCULES. Encerclau les lletres que han de ser majúscules.
1. El ple del consell interterritorial del sistema nacional de salut va aprovar un acord
sobre els registres professionals sanitaris, que la direcció general de recursos
humans i serveis econòmics del ministeri de sanitat i consum va publicar
mitjançant una resolució.
2. L’article 30.48 de l’estatut d’autonomia de les Illes Balears, modificat per la llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la comunitat autònoma la
competència en matèria d’organització, funcionament i control dels centres
sanitaris públics i dels serveis de salut.
3. Per mitjà de la resolució de la consellera de comerç, indústria i energia de 17 de
maig de 2010 es varen convocar els ajuts de suport a la innovació de les petites i
mitjanes empreses per a l’exercici de 2010, que es va publicar en el butlletí oficial
de les Illes Balears de 22 de maig de 2010.
4. L’article 3 de la llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicació —sota
l’epígraf «objectius i principis»—, preveu la defensa dels interessos i les necessitats
de les persones amb discapacitat.
5. En desplegament de les provisions que conté la llei de l’esport, es va aprovar el
reial decret 75/1992, de 31 de gener, que regula la composició, l’organització i
les normes de funcionament de la comissió nacional contra la violència en els
espectacles esportius, i que ha proporcionat el marc jurídic en què l’òrgan
esmentat ha actuat durant més d’una dècada.
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6. La constitució espanyola atribueix a l’estat la competència exclusiva per establir
les bases del règim jurídic de les administracions públiques. Aquesta
competència, pel que fa a l’administració local, es va materialitzar en la
promulgació de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (d’ara endavant, lrbrl).
7. La cap del departament d’elaboració de normativa de la conselleria d’agricultura
ha emès un informe sobre l’avantprojecte de llei del sistema de finançament dels
consells insulars.
8. L’empresa de residus riera, sl, explota des de l’any 2001 l’abocador de ca na
putxa, ubicat a la carretera de cala llonga, km 5. L’empresa té l’oficina a la plaça
major, núm. 26, d’Eivissa.
9. Dia 26 d’octubre de 2013 es va publicar l’acord de l’ajuntament de ses salines
d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació
del servei de matrimoni civil.
EXERCICI 2
TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA. Encerclau l’opció correcta o més adequada segons el
context de cada frase.
1. La jutgessa va dictar _______________ en què encausava l’empresa per atemptar
contra el medi ambient arran de diversos vessaments de substàncies
contaminants al torrent.
a) una
interlocutòria

b) un auto

c) un acte

d) una acta

2. Com que els casos d’_______________ d’expedients per caducitat havien
augmentat molt, es va decidir _______________ el cap del Servei.
a) arxiu /

b) arxiu /

c) arxivament /

d) arxivament /
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cessar

destituir

cessar

destituir

3. Segons les dades que _______________ en el Registre de Personal, la senyora
Maria Tur Ribas va treballar al Servei d’Obres Públiques del 2 de maig de 2004 al
31 de desembre de 2007.
a) existeixen

b) consten

c) obren

d) tenen

4. Us inform que heu de presentar el _______________ d’accident al Servei de
Personal tan aviat com sigui possible.
a) parte

b) part

c) comunicat

d) document

5. El batle ha presentat avui un _______________ del projecte de remodelació del
passeig de Mallorca.
a) esborrany

b) borrador

c) esborrador

d) borrany

6. L’empresa esmentada i la Direcció General han _______________ un contracte
per a la prestació de serveis d’assistència tècnica i de suport a la gestió operativa
de les emergències mèdiques i dels serveis sanitaris d’atenció i informació.
a) celebrat

b) subscrit

c) fet

d) dictat

7. La resolució, que ha de ser motivada, s’ha _______________ en el termini de deu
dies.
a) d’emetre

b) de dictar

c) d’expedir

d) d’estendre

8. Els agents judicials varen _______________ el domicili del detingut per cercar-hi
proves dels delictes de què havia estat acusat. L’advocat, però, va considerar que
va ser un cas _______________ de domicili.
a) escorcollar /
d’allanament

b) registrar / de
violació

c) escorcollar /
de violació

d) registrar /
d’allanament
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EXERCICI 3
TERMINOLOGIA. Encerclau el terme que correspon a cada definició.
1. Comminació per la qual hom adverteix severament algú perquè faci o no faci
alguna cosa sota l’amenaça d’una pena determinada.
a) advertència

b) advertiment

c) amonestació

d) admonició

2. Acte pel qual una persona transmet a una altra o a d’altres el domini o qualsevol
altre dret sobre una cosa.
a) alineació

b) alienació

c) alienament

d) alineament

3. Conjunt de béns, patrimoni.
a) cabal

b) cabdal

c) caudal

d) capçal

4. Resposta que un jurat dóna concernint un fet en una causa civil o criminal.
a) sentència

b) interlocutòria

c) veredicte

d) resolució

5. Arranjament per a l’extinció d’un contracte laboral i l’establiment de totes les
obligacions que se’n deriven per a ambdues parts.
a) finiquitament

b) liquidació

c) liquiditat

d) liquidament

6. Compra o venda de quantitats grans de productes o serveis.
a) a l’engròs

b) al por major

c) a la grossa

d) al detall

7. Manera de remunerar o de cobrar segons el treball realitzat i per un preu o una
quantitat fixats per endavant.
a) a preu
estipulat

b) a preu
fet

c) a preu fixat

d) a tant alçat

8. Acció de posar els senyals que marquen els límits d’un terme o d’una propietat.
a) fitament

b) fitació

c) senyalament

d) senyalació
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9. Compel·lir o obligar algú a fer o complir alguna cosa en virtut d’autoritat.
a) apremiar

b) coaccionar

c) exigir

d) constrènyer

10. Document mitjançant el qual l’Administració acredita internament l’execució
d’un tràmit administratiu o una actuació determinada.
a) diligència

b) certificat

c) certificació

d) acta

EXERCICI 4
ABREVIACIONS. Encerclau l’abreviació que correspon a cada sintagma.
1. reial decret legislatiu

RDL

RDLEG

RDLeg

2. passatge

pstg.

pge.

ptge.

3. dimecres

dm.

dx.

DM

4. expedient de regulació d’ocupació

ERE

ERO

EDRO

5. adreça electrònica

AE

a/e

EMAIL

6. post scriptum

p. s.

P.S.

p. s.

7. metres

m.

m

ms.

8. telèfons

tel.

tels.

tfns.

EXERCICI 5
PRONOMS RELATIUS. Completau els texts amb la forma del pronom relatiu
corresponent. Afegiu-hi, si cal, preposicions i altres elements necessaris.
1. L’opinió del Consell Consultiu es concreta en un dictamen escrit i aprovat pel
Ple, ____________ s’incorpora a l’expedient o al procediment ____________ s’ha
produït. Els dictàmens no són vinculants, tret dels casos ____________
s’estableixi legalment.
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2. L’article 5.3 de l’Ordenança municipal reguladora de la taxa per a
l’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica en la via pública,
____________ es regulen les normes de gestió del servei d’estacionament regulat
de vehicles, disposa que la Junta de Govern Local pot modificar les zones
regulades quan les circumstàncies així ho aconsellin.
3. El model de protecció dissenyat gira entorn de l’elaboració d’un codi de bones
pràctiques, ____________, voluntàriament, s’han de poder adherir les entitats de
crèdit i altres entitats ____________, de manera professional, duen a terme
l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
4. Les mesures relatives a l’ampliació d’una nova fase del mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals i les comunitats
autònomes afecten les obligacions de pagament derivades de la contractació
d’obres, subministraments o serveis, ____________ la competència es
recondueix, fonamentalment, en aquest cas a l’article 149.1.18a de la
Constitució, ____________ atribueix a l’Estat la competència exclusiva per dictar
legislació bàsica sobre contractes i concessions administratives.
5. S’ha de presentar el certificat d’empadronament en el cas de persones en el
document identificatiu ____________ no figura la residència a les Illes Balears. A
més, els beneficiaris dels ajuts estan obligats a esmentar la Direcció General de
Cooperació com a entitat finançadora en les publicacions i en altres activitats de
repercussió pública ____________ pugui donar lloc el projecte subvencionat.
EXERCICI 6
PRONOMS FEBLES. Completau els fragments següents amb els pronoms febles
corresponents. Si en algun buit no hi ha d’haver cap pronom, posau-hi el signe
gràfic Ø.
1. La campanya ha estat promoguda per l’Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar. _____________ col·laboren l’Associació de Comerciants del municipi i
l’Escola de Música. Si _____________ voleu participar, _____________ podeu
informar a l’Ajuntament i a l’Escola de Música.
2. En l’exercici de les seves funcions consultives, la Comissió ha d’evacuar consultes
per mitjà de dictàmens i informes no vinculants sobre l’àmbit funcional dels
convenis col·lectius, quan _____________ sol·licitin de conformitat amb el que
preveu aquest Decret.
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3. Quan la discrepància s’hagi de resoldre fora del tribunal, el secretari ha de
comunicar_____________ a tots els membres per via electrònica i _____________
ha de trametre la documentació que consti en l’expedient.
4. Les persones interessades que hagin accedit a l’aplicació de forma anònima han
de registrar la sol·licitud presencialment. També _____________ han de registrar
les persones que _____________ hagin accedit amb el DNI electrònic o un
certificat digital reconegut o amb el número d’usuari i la contrasenya d’accés al
Portal del personal i vulguin aportar nova documentació.
5. Les persones que formen part de la borsa poden estar en situació de disponibles
o de no disponibles per adjudicar-_____________ una plaça, i poden
oferir____________ una fora de Mallorca.
6. L’Institut Afers Socials _____________ va concedir una subvenció a l’entitat Vida
Feliç i _____________ va atorgar un termini de deu dies per justificar els
pagaments corresponents a la quantia de l’ajut.
EXERCICI 7
PUNTUACIÓ. Puntuau adequadament els fragments que hi ha a continuació. Posauhi majúscules quan calgui.
1. Contra l’acord d’aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de
personal es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des
de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci de conformitat amb l’article
171.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004 de 5 de març
2. La renovació de la targeta per deteriorament o pèrdua té un cost de 6 euros en la
modalitat clàssica que ha d’abonar la persona interessada i en la modalitat
financera cal atenir-se al que estableixi cada una de les entitats col·laboradores
financeres en cas de robatori la renovació de la targeta en la modalitat clàssica
no té cap cost per a l’usuari o la usuària sempre que presenti la denúncia
corresponent interposada o un altre document que consideri adequat justificatiu
del robatori sofert en la modalitat financera cal atenir-se al que estableixi cada
entitat col·laboradora financera
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3. Els òrgans col·legiats han d’adoptar els acords per una de les majories següents
a) majoria qualificada que exigeix el vot favorable de les tres cinquenes parts
de la totalitat dels membres
b) majoria absoluta que exigeix el vot favorable de la meitat més un de la
totalitat dels membres
c) majoria simple que exigeix més vots a favor que en contra o si escau
l’obtenció d’un nombre de vots superior a qualsevol de les altres
propostes
4. Aquest Decret inclou doncs sis capítols el primer sobre condicions relatives a la
prestació el segon sobre condicions relatives a la contractació i documentació el
tercer sobre condicions relatives als programes i les ofertes dels transports
turístics el quart sobre condicions en les quals han de prestar-se els transports
turístics coincidents amb serveis regulars el cinquè sobre condicions de caràcter
general i el sisè sobre règim sancionador
EXERCICI 8
CRITERIS DE REDACCIÓ. Indicau l’opció correcta o més ben redactada d’acord amb
els criteris del llenguatge administratiu.
1.  a) L’objecte d’aquest procediment consisteix a obtenir una acreditació de
caràcter econòmic a l’efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense
el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics.
 b) L’objecte d’aquest procediment consisteix a obtenir una acreditació de
caràcter econòmic als efectes exclusius de formalitzar la matrícula
sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics.
 c) L’objecte d’aquest procediment consisteix en l’obtenció d’una
acreditació de caràcter econòmic a l’efecte exclusiu de formalitzar la
matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis
acadèmics.

20

LA
Gener 2014

2.  a) Fahrenheit Risk International, firma dedicada a la gestió financera del
risc climàtic a nivell global per a empreses i administracions públiques,
ha emès una nota de premsa amb referència a l’acord a què ha arribat
amb Weather Trends International.
 b) Fahrenheit Risk International, firma dedicada a la gestió financera del
risc climàtic d’àmbit global per a empreses i administracions
públiques, ha emès una nota de premsa amb referència a l’acord a què
ha arribat amb Weather Trends International.
 c) Fahrenheit Risk International, firma dedicada a la gestió financera del
risc climàtic d’àmbit global per a empreses i administracions
públiques, ha emès una nota de premsa en referència a l’acord a què
ha arribat amb Weather Trends International.
3.  a) Les persones interessades en aquest procediment han de ser
notificades de la resolució al més aviat possible.
 b) La resolució s’ha de notificar a les persones interessades en aquest
procediment al més aviat possible.
c)
La resolució s’ha de notificar a les persones interessades en aquest

procediment el més aviat possible.
4.  a) L’Acord sobre les restriccions de trànsit en el centre històric del
municipi fou pres pel Ple en la sessió de dia 22 d’abril de 2013.
 b) En la sessió de dia 22 d’abril de 2013, per part del Ple es va prendre
l’Acord sobre les restriccions de trànsit en el centre històric del
municipi.
c)
En la sessió de dia 22 d’abril de 2013, el Ple va prendre l’Acord sobre

les restriccions de trànsit en el centre històric del municipi.
5.  a) En relació a aquest expedient, la consellera va dictar una resolució
denegant la subvenció que havia sol·licitat l’entitat.
 b) En relació a aquest expedient, la consellera va dictar una resolució en
què va denegar la subvenció que havia sol·licitat l’entitat.
 c) En relació amb aquest expedient, la consellera va dictar una resolució
en què va denegar la subvenció que havia sol·licitat l’entitat.
6.  a) A tenor del que estableix l’article 95 del Reglament orgànic del Consell
Insular, es va constituir el Consell de Municipis.
 b) D’acord amb l’establert en l’article 95 del Reglament orgànic del
Consell Insular, es va constituir el Consell de Municipis.
 c) D’acord amb el que estableix l’article 95 del Reglament orgànic del
Consell Insular, es va constituir el Consell de Municipis.
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7.  a) D’acord amb tot això, us sol·licit que el Servei Jurídic procedeixi a
l’emissió d’un informe sobre aquesta qüestió.
 b) D’acord amb tot això, us sol·licit que el Servei Jurídic emeti un informe
sobre aquesta qüestió.
 c) D’acord a tot això, us sol·licit que el Servei Jurídic emeti un informe
sobre aquesta qüestió.
8.  a) La fiscalia ha recorregut la decisió d’arxivar el cas atès que considera
que s’ha tancat el procés sense investigar tots els contractes de
l’empresa amb l’Administració.
 b) La fiscalia ha recorregut contra la decisió d’arxivar el cas perquè
considera que s’ha tancat el procés sense investigar tots els contractes
de l’empresa amb l’Administració.
 c) La fiscalia ha recorregut contra la decisió d’arxivar el cas per què
considera que s’ha tancat el procés sense investigar tots els contractes
de l’empresa amb l’Administració.
9.  a) Tot i que encara s’han de produir els tràmits parlamentaris
corresponents, s’esperen pocs canvis respecte dels projectes legals
esmentats.
 b) Tot i que encara s’han de produir els tràmits parlamentaris
corresponents, s’esperen pocs canvis respecte els projectes legals
esmentats.
 c) Tot i que encara s’han de produir els corresponents tràmits
parlamentaris, s’esperen pocs canvis respecte dels esmentats projectes
legals.
10.  a) En el termini legal d’exposició pública no s’ha presentat reclamació ni
suggeriment al respecte, per la qual cosa l’aprovació s’entén
definitiva.
 b) En el termini legal d’exposició pública no s’ha presentat cap
reclamació ni suggeriment sobre això, per la qual cosa l’aprovació
s’entén definitiva.
c)
En el termini legal d’exposició pública no s’ha presentat cap

reclamació ni suggeriment al respecte, per la qual cosa l’aprovació
s’entén definitiva.
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Àrea 1

Comprensió lectora

10 punts

EXERCICI 1
V
Tots els treballadors excedents en el sector tèxtil i de la confecció com a conseqüència dels
canvis estructurals en el comerç mundial es poden acollir a les subvencions durant el
procés de recerca de feina i a les subvencions per facilitar la mobilitat geogràfica.
b) Els treballadors que duguin a terme accions d’orientació reben una subvenció de 350
euros per mes durant un període màxim de sis mesos.
c) Els treballadors que ja reben alguna ajuda o beca de formació professional per a la
l’ocupació també tenen dret a la beca per accions de reciclatge professional.
d) Es considera que es produeix mobilitat geogràfica quan el treballador s’ha de desplaçar
d’una illa a una altra dins un mateix arxipèlag.
e) Les subvencions per facilitar la mobilitat geogràfica cobreixen les despeses relatives a
desplaçament des de la localitat d’origen fins a la nova destinació, les despeses de
transport de mobiliari i béns, les despeses d’allotjament i les despeses de guarderia. En
tots aquests casos, per establir la quantia de l’ajuda es pren de referència l’IPREM.
f) Un treballador que es desplaça en vehicle particular 125 quilòmetres des de la localitat
d’origen fins a la de destinació es pot acollir a les ajudes per facilitar la mobilitat
geogràfica.
g) Les subvencions per a guarderia, l’import de les quals és fix, cobreixen les despeses per
l’assistència dels fills dels beneficiaris a guarderies o altres centres durant dotze mesos.
h) En el cas que un treballador excedent tengui un nou contracte la base de cotització del
qual sigui inferior al seu últim contracte en el sector tèxtil i de la confecció, pot rebre un
ajut per un import total màxim de 500 euros.

F

a)

Encerts
Punts

8
5

7
4,17

6
3,33

Criteris de puntuació
5
4
2,50
2

3
1,5

2
1

1
0,5

X
X
X
X
X

X
X
X

0
0

EXERCICI 2
1. CONVENI
2. CLÀUSULES/ESTIPULACIONS/PACTES/ACORDS
3.
Epígraf

Fragment
b)
f)
a)
e)
d)
c)

Objecte
Finançament
Comissió de seguiment
Obligacions de l’Ajuntament
Resolució
Durada
Encerts
Punts

8
5

7
4,17

Criteris de puntuació
6
5
4
3,33
2,50
2

3
1,5

2
1

1
0,5

0
0
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Àrea 3 Coneixements pràctics de llenguatge administratiu

40 punts [mín. 20 punts]

EXERCICI 1 Majúscules i minúscules
1. El Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar un
acord sobre els registres professionals sanitaris, que la Direcció General de
Recursos Humans i Serveis Econòmics del Ministeri de Sanitat i Consum va
publicar mitjançant una resolució.
2. L’article 30.48 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, modificat per la
Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat Autònoma la
competència en matèria d’organització, funcionament i control dels centres
sanitaris públics i dels serveis de salut.
3. Per mitjà de la Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 17
de maig de 2010 es varen convocar els ajuts de suport a la innovació de les
petites i mitjanes empreses per a l’exercici de 2010, que es va publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears de 22 de maig de 2010.
4. L’article 3 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicació —sota
l’epígraf «Objectius i principis»—, preveu la defensa dels interessos i les
necessitats de les persones amb discapacitat.
5. En desplegament de les provisions que conté la Llei de l’esport, es va aprovar el
Reial decret 75/1992, de 31 de gener, que regula la composició, l’organització i
les normes de funcionament de la Comissió Nacional contra la Violència en els
Espectacles Esportius, i que ha proporcionat el marc jurídic en què l’òrgan
esmentat ha actuat durant més d’una dècada.
6. La Constitució espanyola atribueix a l’Estat la competència exclusiva per establir
les bases del règim jurídic de les administracions públiques. Aquesta
competència, pel que fa a l’Administració local, es va materialitzar en la
promulgació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (d’ara endavant, LRBRL).
7. La cap del Departament d’Elaboració de Normativa de la Conselleria
d’Agricultura ha emès un informe sobre l’Avantprojecte de llei del sistema de
finançament dels consells insulars.
8. L’empresa de residus Riera, SL, explota des de l’any 2001 l’abocador de Ca na
Putxa, ubicat a la carretera de Cala Llonga, km 5. L’empresa té l’oficina a la
plaça Major, núm. 26, d’Eivissa.

3

LA
Gener 2014

9. Dia 26 d’octubre de 2013 es va publicar l’Acord de l’Ajuntament de ses Salines
d’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació
del servei de matrimoni civil.
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

EXERCICI 2 Terminologia i fraseologia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a) una interlocutòria
d) arxivament / destituir
b) consten
c) comunicat
a) esborrany
b) subscrit
b) de dictar
c) escorcollar / de violació
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.

EXERCICI 3 Terminologia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a) advertència
b) alienació
a) cabal
c) veredicte
b) liquidació
a) a l’engròs
b) a preu fet
b) fitació
d) constrènyer
a) diligència

Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.
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EXERCICI 4 Abreviacions
1. reial decret legislatiu
2. passatge
3. dimecres
4. expedient de regulació d’ocupació
5. adreça electrònica
6. post scriptum
7. metres
8. telèfons

RDL
pstg.
dm.
ERE
AE
p. s.
m.
tel.

RDLEG
pge.
dx.
ERO
a/e
P.S.
m
tels.

RDLeg
ptge.
DM
EDRO
EMAIL
p. s.
ms.
tfns.

Criteris de puntuació
Cada ítem ben resolt es compta com un encert.

EXERCICI 5 Pronoms relatius
1. L’opinió del Consell Consultiu es concreta en un dictamen escrit i aprovat pel
Ple, QUE / EL QUAL s’incorpora a l’expedient o al procediment EN QUÈ / EL
QUAL s’ha produït. Els dictàmens no són vinculants, tret dels casos EN QUÈ /
EN ELS QUALS s’estableixi legalment.
2. L’article 5.3 de l’Ordenança municipal reguladora de la taxa per a
l’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica en la via pública,
MITJANÇANT LA QUAL / PER LA QUAL / PER QUÈ / EN QUÈ / EN LA QUAL
es regulen les normes de gestió del servei d’estacionament regulat de vehicles,
disposa que la Junta de Govern Local pot modificar les zones regulades quan les
circumstàncies així ho aconsellin.
3. El model de protecció dissenyat gira entorn de l’elaboració d’un codi de bones
pràctiques, AL QUAL / A QUÈ, voluntàriament, s’han de poder adherir les
entitats de crèdit i altres entitats QUE, de manera professional, duen a terme
l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
4. Les mesures relatives a l’ampliació d’una nova fase del mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals i les comunitats
autònomes afecten les obligacions de pagament derivades de la contractació
d’obres, subministraments o serveis, PER LA QUAL COSA / MOTIU PEL QUAL
/ FET PEL QUAL la competència es recondueix, fonamentalment, en aquest cas
a l’article 149.1.18a de la Constitució, QUE / EL QUAL atribueix a l’Estat la
competència exclusiva per dictar legislació bàsica sobre contractes i concessions
administratives.
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5. S’ha de presentar el certificat d’empadronament en el cas de persones en el
document identificatiu DE LES QUALS no figura la residència a les Illes Balears.
A més, els beneficiaris dels ajuts estan obligats a esmentar la Direcció General de
Cooperació com a entitat finançadora en les publicacions i en altres activitats de
repercussió pública A QUÈ / A LES QUALS pugui donar lloc el projecte
subvencionat.
Criteris de puntuació
Cada construcció de relatiu ben resolta 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. La campanya ha estat promoguda per l’Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar. HI col·laboren l’Associació de Comerciants del municipi i l’Escola de
Música. Si HI voleu participar, US EN podeu informar a l’Ajuntament i a l’Escola
de Música.
2. En l’exercici de les seves funcions consultives, la Comissió ha d’evacuar consultes
per mitjà de dictàmens i informes no vinculants sobre l’àmbit funcional dels
convenis col·lectius, quan LI HO sol·licitin de conformitat amb el que preveu
aquest Decret.
3. Quan la discrepància s’hagi de resoldre fora del tribunal, el secretari ha de
comunicar-HO/-LA a tots els membres per via electrònica i [ELS / ELS N’]ha de
trametre la documentació que consti en l’expedient.
4. Les persones interessades que hagin accedit a l’aplicació de forma anònima han
de registrar la sol·licitud presencialment. També LA HI han de registrar les
persones que HI hagin accedit amb el DNI electrònic o un certificat digital
reconegut o amb el número d’usuari i la contrasenya d’accés al Portal del
personal i vulguin aportar nova documentació.
5. Les persones que formen part de la borsa poden estar en situació de disponibles
o de no disponibles per adjudicar-LOS una plaça, i poden oferir-LOS-EN una
fora de Mallorca.
6. L’Institut d’Afers Socials Ø va concedir una subvenció a l’entitat Vida Feliç i LI va
atorgar un termini de deu dies per justificar els pagaments corresponents a la
quantia de l’ajut.
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.
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EXERCICI 7 Puntuació
1. Contra l’acord d’aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de
personal[,] es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma[,] en el termini de dos mesos[,] comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci, de conformitat amb l’article
171.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2. La renovació de la targeta per deteriorament o pèrdua té un cost de 6 euros en la
modalitat clàssica, que ha d’abonar la persona interessada, i en la modalitat
financera[,] cal atenir-se al que estableixi cada una de les entitats
col·laboradores financeres[./;] En/en cas de robatori[,/Ø] la renovació de la
targeta en la modalitat clàssica no té cap cost per a l’usuari o la usuària, sempre
que presenti la denúncia corresponent interposada o un altre document que
consideri adequat[,] justificatiu del robatori sofert. En la modalitat financera[,]
cal atenir-se al que estableixi cada entitat col·laboradora financera.
3. Els òrgans col·legiats han d’adoptar els acords per una de les majories següents:
a) M/majoria qualificada, que exigeix el vot favorable de les tres cinquenes
parts de la totalitat dels membres[./;]
b) M/majoria absoluta, que exigeix el vot favorable de la meitat més un de la
totalitat dels membres[./;]
c) M/majoria simple, que exigeix més vots a favor que en contra o, si escau,
un nombre de vots superior a qualsevol de les altres propostes.
4. Aquest Decret inclou, doncs, sis capítols: el primer, sobre condicions relatives a
la prestació; el segon, sobre condicions relatives a la contractació i la
documentació; el tercer, sobre condicions relatives als programes i les ofertes
dels transports turístics; el quart, sobre condicions en les quals han de prestar-se
els transports turístics coincidents amb serveis regulars; el cinquè, sobre
condicions de caràcter general, i el sisè, sobre règim sancionador.
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
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EXERCICI 8 Criteris de redacció
1.

a)

L’objecte d’aquest procediment consisteix a obtenir una acreditació de caràcter
econòmic a l’efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels
preus públics dels serveis acadèmics.

2.

b)

Fahrenheit Risk International, firma dedicada a la gestió financera del risc climàtic
d’àmbit global per a empreses i administracions publiques, ha emès una nota de premsa
amb referència a l’acord a què ha arribat amb Weather Trends International.

3.

b)

La resolució s’ha de notificar a les persones interessades en aquest procediment al més
aviat possible.

4.

c)

En la sessió de dia 22 d’abril de 2013, el Ple va prendre l’Acord sobre les restriccions de
trànsit en el centre històric del municipi.

5.

c)

En relació amb aquest expedient, la consellera va dictar una resolució en què va denegar
la subvenció que havia sol·licitat l’entitat.

6.

c)

D’acord amb el que estableix l’article 95 del Reglament orgànic del Consell Insular, es va
constituir el Consell de Municipis.

7.

b)

D’acord amb tot això, us sol·licit que el Servei Jurídic emeti un informe sobre aquesta
qüestió.

8.

b)

La fiscalia ha recorregut contra la decisió d’arxivar el cas perquè considera que s’ha
tancat el procés sense investigar tots els contractes de l’empresa amb l’Administració.

9.

a)

Tot i que encara s’han de produir els tràmits parlamentaris corresponents, s’esperen
pocs canvis respecte dels projectes legals esmentats.

10.

b)

Recompte
Puntuació
Recompte
Puntuació
Recompte
Puntuació
Recompte
Puntuació
Recompte
Puntuació
Recompte
Puntuació

En el termini legal d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació ni suggeriment
sobre això, per la qual cosa l’aprovació s’entén definitiva.
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

Criteris de puntuació de l’àrea 3
62
61
60
59
58
38,40 37,60 36,80
36
35,20
51
50
49
48
47
29,60 28,80
28
27,20 26,40
40
39
38
37
36
20,80
20
19,49 18,97 18,46
29
28
27
26
25
14,87 14,36 13,85 13,33 12,82
18
17
16
15
14
9,23
8,72
8,21
7,69
7,18
7
6
5
4
3
3,59
3,08
2,56
2,05
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
30
16,41
21
10,77
10
5,13
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