LA
GENER 2015

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).
Article 5
Qualificació
1. L’Institut de la Cinematografia i de les Arts
Audiovisuals (ICAA) o, si escau, l’òrgan
competent de les comunitats autònomes
qualifica les obres cinematogràfiques i
audiovisuals, per grups d’edat, segons la
classificació següent:
a) Especialment recomanada per a infants.
b) Per a tots els públics.
c) No recomanada per a menors de set anys.
d) No recomanada per a menors de tretze anys.
e) No recomanada per a menors de divuit anys.
f) Destinada exclusivament a més grans de
divuit anys.
[...]
2. Les qualificacions que atorga l’ICAA o
l’òrgan corresponent de les comunitats
autònomes competents en la matèria tenen
validesa en tot el territori espanyol.
3. La publicitat de tota pel·lícula o obra
audiovisual ha d’incloure obligatòriament la
qualificació corresponent, de manera que sigui
clarament perceptible per al públic.
Article 6
Procediment de qualificació
1. La qualificació, l’ha de sol·licitar l’empresa
productora o distribuïdora de la pel·lícula
cinematogràfica o una altra obra audiovisual.
A la sol·licitud, que s’ha d’adreçar a l’ICAA,
s’hi ha d’adjuntar:
a) El justificant de l’abonament de la taxa
corresponent.
b) Si sol·licita la qualificació l’empresa
distribuïdora, el contracte de distribució de la
pel·lícula o l’obra audiovisual, o una

declaració en un document públic que acrediti
la condició d’empresa distribuïdora.
c) Una còpia íntegra de l’obra, en qualsevol
suport, amb contingut idèntic al que hagi de ser
exhibit en sales o comercialitzat en un altre
àmbit.
d) Una memòria que detalli el títol original i de
comercialització, l’empresa distribuïdora, o
productora en el cas de pel·lícules espanyoles,
l’any de producció, el director i la sinopsi
argumental de l’obra, i també la durada o el
metratge, segons el suport de què es tracti.
[...]
f) Si es tracta d’obres no espanyoles, el
certificat de nacionalitat de l’obra expedit per
l’organisme oficial competent del país de
producció o, si no, un document acreditatiu de
l’obra legalitzat en el país de producció que
contingui,
almenys,
les
dades
que
s’especifiquen en la lletra d que puguin ser
conegudes al país d’origen.
2. L’ICAA ha d’establir, mitjançant resolució,
els criteris que han de servir de base a la
qualificació de les pel·lícules cinematogràfiques i
altres obres audiovisuals. Els vocals integrants
de la Comissió de Qualificació han de motivar,
d’acord amb els criteris esmentats, els
informes que emeten.
3. La Direcció General de l’ICAA ha de dictar,
amb l’informe previ de la Comissió de
Qualificació, una resolució en què s’ha
d’indicar el grup d’edat fixat i s’ha d’assignar
un número d’expedient únic per a cada àmbit,
el cinematogràfic o el no cinematogràfic, en
què s’ha de comercialitzar l’obra.
4. La qualificació s’ha de notificar a la persona
sol·licitant en el termini màxim d’un mes
comptador des que s’hagi presentat la
sol·licitud. Transcorregut aquest termini,
s’entén concedida la qualificació sol·licitada.
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5. Quan la qualificació sigui a càrrec de
l’òrgan competent d’una comunitat autònoma,
s’ha d’establir de comú acord amb l’ICAA un
número d’expedient únic per identificar la
qualificació.
6. Les empreses distribuïdores han de
comunicar el contingut de la resolució de
qualificació als titulars de les sales d’exhibició,
perquè n’informin el públic.
7. En el cas de pel·lícules cinematogràfiques o
altres obres audiovisuals la qualificació de les
quals hagi quedat obsoleta pel pas del temps,
se’n pot sol·licitar la revisió. A més de
l’empresa productora o la distribuïdora, en
poden sol·licitar la revisió els operadors de
televisió que acreditin estar autoritzats per
emetre-les.
Article 7
Comercialització de pel·lícules
cinematogràfiques i altres obres audiovisuals
1. D’acord amb el que preveu l’article 18 de la
Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema,
relatiu a la quota de pantalla, l’ICAA ha
d’expedir a les empreses distribuïdores de les
pel·lícules que s’hagin de comercialitzar en
sales d’exhibició cinematogràfica, amb la
sol·licitud prèvia, un certificat de distribució
que han de facilitar als titulars de les sales
d’exhibició. El certificat ha de reflectir la
qualificació, la nacionalitat i les característiques
de distribució de les pel·lícules que
s’especifiquen en el paràgraf següent.
Per obtenir aquest certificat, les empreses
distribuïdores han de presentar a l’ICAA,
juntament amb la sol·licitud, la informació
sobre les característiques de distribució de la
pel·lícula, que són l’idioma de la versió
original i de les diferents versions en què
s’hagi de comercialitzar, i el nombre de còpies
o suports de cada versió. En el cas de projecció

digital via satèl·lit, s’ha d’indicar el nombre de
receptors de senyal als quals es transmetrà la
pel·lícula cinematogràfica.
En vista de la documentació aportada, l’ICAA
expedeix el certificat de distribució corresponent,
que s’ha de notificar a la persona sol·licitant en
el termini màxim d’un mes des de la
presentació de la sol·licitud, transcorregut el
qual s’ha d’entendre estimada. Quan l’empresa
distribuïdora decideixi ampliar el nombre de
còpies o suports per comercialitzar, s’ha
d’expedir un nou certificat en funció de les
dades comunicades. El certificat de distribució
es pot obtenir de manera telemàtica a través de
la pàgina web de l’ICAA.
2. L’empresa distribuïdora pot sol·licitar aquest
certificat amb la sol·licitud de qualificació, si
presenta la informació sobre l’idioma i el
nombre de còpies a què es refereix l’apartat 1.
3. La comercialització de les obres audiovisuals
en un àmbit diferent del de les sales d’exhibició
cinematogràfica ha de ser a càrrec de
l’empresa productora o distribuïdora que hagi
acreditat els seus drets sobre l’obra i n’hagi
obtingut la resolució de qualificació.
L’empresa ha d’identificar de manera ben
visible i adequada al mitjà o sistema de què es
tracti el número de l’expedient de qualificació i
l’autoritat que l’hagi expedit, el títol de l’obra,
la qualificació per grups d’edat, la durada i
l’empresa distribuïdora a la qual s’ha concedit
la qualificació.
4. Si les empreses distribuïdores de les
pel·lícules que s’hagin de comercialitzar en el
seu àmbit cinematogràfic ho sol·liciten
prèviament, els òrgans corresponents de les
comunitats autònomes amb competència en la
matèria els poden expedir també el certificat de
distribució.

Reial decret 2062/2008, de 12 de desembre, pel qual es desplega la Llei 55/2007,
de 28 de desembre, del cinema (adaptació)
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V

F

a) L’ICAA és l’únic organisme encarregat d’expedir el certificat de
distribució a les empreses distribuïdores de les pel·lícules que es
comercialitzen a Espanya.
b) Els operadors de televisió, si escau, poden sol·licitar la revisió de la
qualificació de pel·lícules cinematogràfiques si és antiquada.
c) El termini màxim de què disposa la Direcció General de l’ICAA per
notificar la qualificació és d’un mes.
d) El certificat de distribució de què disposen els titulars de les sales
d’exhibició ha d’incloure, entre altres aspectes, la durada, el grup
d’edat i la nacionalitat de les pel·lícules.
e) En cas que es facin més còpies de les pel·lícules que es comercialitzen
en sales d’exhibició cinematogràfica, ja no és vàlid el certificat de
distribució original.
f) A la sol·licitud de qualificació s’ha d’adjuntar sempre el contracte de
distribució de la pel·lícula o l’obra audiovisual.
g) El certificat de distribució i la qualificació es poden sol·licitar en el
mateix moment.
h) Les pel·lícules que s’han de comercialitzar en sales d’exhibició
cinematogràfica han de disposar d’un certificat de distribució que
s’ha de fer arribar als titulars de les sales.
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EXERCICI 2
Els fragments que hi ha a continuació pertanyen a dues resolucions diferents.
Destriau-los segons l’objecte de què tracten i ordenau-los en la taula segons el lloc
que ocuparien en el text complet.
A

Fer constar l’autoritat de procedència en les resolucions i els actes que se
signin en virtut d’aquesta delegació.

B

L’article 4 del Decret esmentat estableix que el president pot delegar, amb
caràcter temporal o permanent, les funcions que té atribuïdes en la persona o
persones que consideri convenient.

C

Dia 10 de desembre de 2009, la Direcció General d’Indústria va emetre un
informe tècnic favorable a la modificació de les tarifes.

D

Autoritzar la modificació de tarifes del servei de subministrament d’aigua que
ha sol·licitat l’Ajuntament d’Alaró.

E

Delegar en el vicepresident de l’Institut les funcions que preveuen les lletres d, f i
i de l’article 5 del Decret 5/2006.

F

En la sessió de dia 12 de desembre de 2009, la Comissió de Preus de les Illes
Balears va examinar l’expedient i va dictaminar favorablement sobre la
modificació de tarifes sol·licitada.

G

Dia 4 de novembre de 2009, l’Ajuntament d’Alaró va sol·licitar a la Conselleria
d’Indústria i Energia l’autorització per modificar les tarifes del servei de
subministrament d’aigua d’Alaró.

H

Mitjançant el Decret 5/2006, de 23 de gener, es creà l’Institut d’Estudis Locals
com a empresa pública de les que defineix l’article 1.1 de la Llei 3/1989, de 29
de març, d’entitats autònomes i empreses públiques de les Illes Balears.

Resolució 1

Resolució 2
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Àrea 2

Expressió escrita

50 punts [mín. 30 punts]

EXERCICI 1 (30 PUNTS)
Sou el secretari o la secretària del Consell Rector de l’Institut d’Educació de les Illes
Balears. Redactau l’acta de la sessió ordinària que ha tingut lloc avui i en què s’han
aprovat el pla general 2015-2017 i el pla de formació del professorat per al segon
semestre de 2015. No s’ha aprovat, en canvi, el compte de guanys i pèrdues de l’any
2014. A part de vós i el president o la presidenta, hi han assistit quatre membres
(200-250 paraules).
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EXERCICI 2 (20 PUNTS)
Sou el secretari o la secretària del Consell Rector de l’Institut d’Educació de les Illes
Balears. Redactau un certificat en què acrediteu que aquest òrgan ha aprovat el pla
general 2015-2017 (75 paraules, aproximadament).
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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. D’acord amb l’informe del cap de la secció econòmica, les retribucions dels
presidents de les diputacions provincials o entitats equivalents tenen un límit
màxim per tots els conceptes retributius i assistències que és igual a la retribució
del tram corresponent al batle o president de la corporació municipal més
poblada de la seva província.
2. En la sessió de dia 23 d’abril, el consell de govern acordà: «iniciar el procediment
d’elaboració d’una disposició de caràcter general, l’avantprojecte del qual figura
en l’annex, per aprovar l’ampliació de la llista de llocs d’importància comunitària
(lic) i la declaració de zones d’especial protecció per a les aus (zepa) sol·licitada
per la unió europea, i encarregar a la direcció general de biodiversitat de la
conselleria de medi ambient la tramitació del projecte de disposició.»
3. Faig constar que la senyora Antònia Siquier Palmer, en representació de
l’empresa construccions i pavimentacions insulars, ha sol·licitat la devolució de
les fiances definitives que ha constituït amb l’ajuntament de sa pobla per les
obres de la pavimentació del camí vell i el clavegueram del polígon de sa vileta
per 1.513,53 euros i 690 euros, respectivament.
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4. El departament de sanitat i benestar social té la intenció d’atorgar una subvenció
a cada un dels ajuntaments de l’illa d’Eivissa per a l’atenció a persones amb
discapacitat que participin en escoles d’estiu municipals, amb un import màxim
de disset mil euros (17.000 €) en total.
La subvenció prevista té caràcter singular per les característiques de les persones
beneficiàries (administracions públiques), perquè hi estan inclosos tots els
ajuntaments i perquè hi concorren raons d’interès públic, social i humanitari que
justifiquen en aquest cas la concessió directa, atès el que disposen l’article 7.1 c
del text refós de la llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, aprovat pel decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; l’article 22.2 de
la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el
reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
5. L’institut de control de dispositius de videovigilància és l’òrgan consultiu i de
control de la instal·lació i ús de càmeres de videovigilància per part de les forces i
els cossos de seguretat a la via pública.
L’institut té com a finalitat vetlar perquè es garanteixi el dret a la privacitat, la
intimitat i la pròpia imatge dels ciutadans que poden resultar afectats per
aquests dispositius de control. Bàsicament exerceix les funcions següents:
— emetre un informe previ i preceptiu sobre l’autorització per instal·lar càmeres
fixes que sol·liciti qualsevol dels cossos policials que actuïn en el territori de la
comunitat autònoma.
— dictaminar sobre l’ús que els cossos i les forces de seguretat facin de les
càmeres mòbils.
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6. Formen part del jurat del II premi de narrativa juvenil, entre d’altres, el director
insular de cultura, patrimoni i educació i la cap del servei de política lingüística i
cultura popular del consell insular de Menorca.
7. L’evolució social d’un sistema democràtic avançat com el que configura la
constitució espanyola determina que l’ordenament jurídic estigui sotmès a un
procés constant de revisió.
En aquest context, la reforma del codi civil s’emmarca en la confluència de
diverses coordenades que expliquen tant la seva relativa extensió com la varietat
de qüestions que s’hi aborden.
EXERCICI 2
TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA. Encerclau l’opció correcta o més adequada segons el
context de cada frase.
1. Transcorregut aquest termini sense que _______________ una resolució expressa,
la sol·licitud es podrà considerar estimada.
a) hagi recaigut

b) s’hagi dictat

c) s’hagi emès

d) s’hagi expedit

2. Respecte de les dades esmentades, podeu _______________ els vostres drets
d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes que _______________ la legislació
vigent.
a) exercir / estableix

b) exercitar / disposa

c) exercir / contempla

d) exercitar / estableix

3. Són ajuts a fons perdut per _______________ pagament del lloguer de les unitats
de convivència que tenguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de
l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.
a) afrontar el

b) fer front al

c) atendre el

d) enfrontar-se amb el
15

LA
GENER 2015

4. Per emetre l’informe jurídic sol·licitat, la tècnica _______________ disposar de la
informació que _______________ en el paràgraf anterior.
a) precisa / consta

b) precisa / està

c) necessita / es relaciona

d) necessita / consta

5. _______________ va acordar cedir gratuïtament dos terrenys _______________ a
la Conselleria per construir-hi un centre d’educació infantil i juvenil.
a) L’Ajuntament en Ple /
confrontants

b) El Plenari de l’Ajuntament /
confrontants

c) El Ple de l’Ajuntament /
confrontants

d) El Ple de l’Ajuntament /
colindants

6. L’_______________ dels sobres que contenen les propostes econòmiques ha de
tenir lloc en un acte públic, d’acord amb el plec de clàusules administratives que
regeixen l’_______________ de l’immoble.
a) obertura / alienació

b) apertura / alienació

c) obertura / alienament

d) obertura / alineació

7. El fet que els joves participin de cada vegada menys en el mercat de treball pot
generar efectes perversos _______________, _______________ el descens es
compensi amb més formació.
a) a mitjà termini / exceptuant que

b) a mitjà termini / llevat que

c) a mig termini / llevat que

d) a mig termini / excepte que

8. Quan el varen _______________ del càrrec de director del centre de salut, només
feina un any que _______________.
a) cessar / l’exercia

b) destituir / el detentava

c) destituir / l’ocupava

d) destituir / l’ostentava
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EXERCICI 3
TERMINOLOGIA. Encerclau el terme que correspon a cada definició.
1. Apartat de la resolució en què es deixa constància dels recursos que es poden
interposar contra un acte administratiu, el termini de què disposen les persones
interessades i la normativa que ho regula.
a) peu de recurs

b) recursos

c) interposició de
recursos

d) recurs

2. Document signat en què es declara haver rebut una carta, una tramesa, etc.
a) justificant de
rebuda

b) avís de rebuda

c) avís de recepció

d) justificant de
recepció

c) absent

d) deslliurat

3. Lliure d’una obligació o una càrrega.
a) exent

b) exempt

4. Acció de certificar per escrit o per un mitjà alternatiu.
a) certificat

b) certificació

c) constància

d) diligència

5. Tenir dret a una retribució per raó d’un servei o un treball.
a) devengar

b) retribuir

c) meritar

d) facturar

6. Procediment d’execució forçosa seguit per l’autoritat administrativa per al
cobrament de qualsevol obligació pecuniària.
a) apremi

b) constricció

c) constrenyiment

d) coerció

7. Proposta de modificació d’un text legal, d’un projecte o proposició de llei, que es
discuteix en una assemblea.
a) esmena

b) emmenda

c) objecció

d) correcció

8. Persona física o jurídica que té un dret derivat o transmès d’una altra.
a) fedetari

b) cessionari

c) marmessor

d) causahavent
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9. Denominació d’una institució, corporació o entitat, que pot aparèixer
acompanyada de l’adreça postal, l’adreça electrònica, el logotip i altres
indicacions i és imprès a la part superior dels documents.
a) encapçalament

b) capçalera

c) imatge
institucional

d) membret

10. Sistema de licitació pública en una subhasta, feta de viva veu, consistent a
adjudicar una cosa al qui n’ofereix el preu més avantatjós.
a) licitació a la
llana

b) licitació al
major postor

c) licitació
al més-dient

d) puja a la llana

EXERCICI 4
ABREVIACIONS. Encerclau l’abreviació que correspon a cada sintagma.
1. per absència

p. abs.

P. A.

PA

2. Llei de contractes del sector públic

Lcsp

LCSP

LDCDSP

3. articles

arts.

ats.

art.

4. unitats de gestió econòmica

UGEs

UGE

uges

5. sense data

s. d.

s/d

SD

DLEG

DL

Dl

7. nombre

n.

nbre.

nre.

8. tona

T

t

t.

6. decret legislatiu
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EXERCICI 5
PRONOMS RELATIUS. Completau els texts amb la forma del pronom relatiu
corresponent. Afegiu-hi, si cal, preposicions i altres elements necessaris.
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les
entitats ____________________ es refereix l’article 33 de la Llei, propietàries dels
immobles ____________________ es facin les construccions, les instal·lacions o
les obres, sempre que siguin propietàries de les obres; en la resta de casos es
considera contribuent la persona ____________________ té la condició de
propietària de les obres.
2. En cas que s’incompleixin sistemàticament les mesures d’estalvi energètic, el
conseller pot adoptar altres mesures tendents al compliment de l’estalvi
energètic, ____________________ ha de donar compte a les secretaries generals.
3. El Consell Regulador pot determinar la data d’iniciació de la verema i acordar les
normes sobre el ritme de collita, a fi que es faci d’acord amb la capacitat
d’absorció dels cellers, ____________________ ha d’informar l’autoritat
competent.
4. Per preservar l’objecte del recurs, la tramitació de l’expedient de contractació
s’ha de suspendre automàticament si l’acte ____________________ s’ha
recorregut és el d’adjudicació.
5. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha proposat que es modifiqui
l’apartat 3 del Pla Estratègic pel que fa a dues línies de subvencions la gestió
____________________ correspon a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i
Formació Professional.
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6. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat de la grua provocada
____________________ estaciona un vehicle indegudament o deixa en la via
pública qualsevol objecte pesat o voluminós ____________________ pertorba la
fluïdesa de la circulació rodada o de vianants. Consegüentment, l’activitat de la
grua es dirigeix a retirar el vehicle o objecte ____________________ es tracta i
traslladar-lo al dipòsit municipal.
7. L’activitat es desenvolupa en una parcel·la afectada per una àrea de prioritat
residencial d’incendis ____________________ travessa el llit d’un torrent, molt
proper a la zona ____________________ s’han de construir els nous habitacles
dels cans.
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. L’Estatut d’autonomia permet que el Govern de les Illes Balears estableixi els
principis generals sobre les competències pròpies dels consells insulars, sempre
que ______________ garanteixi la potestat reglamentària.
2. Si la sol·licitud de l’activitat no compleix els requisits establerts, la persona
sol·licitant de l’activitat té un termini de deu dies per esmenar ______________,
comptadors des que l’òrgan competent ______________ notifiqui.
3. L’instructor està obligat a informar el funcionari sotmès a expedient de les
actuacions practicades en qualsevol fase del procediment i ______________ ha
de facilitar una còpia completa quan així ______________ sol·liciti.
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4. La pràctica de la prova admesa s’ha de notificar prèviament al funcionari
expedientat, ______________ ha d’indicar el lloc, la data i l’hora en què s’ha de
dur a terme i ______________ ha d’advertir que ______________ pot assistir.
5. La convocatòria de concurs oposició s’ha de publicar en els taulers d’anuncis de
l’empresa i ______________ han de fer constar els terminis i els requisits que
s’han de presentar per participar______________.
6. Actualment, no s’han creat tots els consorcis o les entitats que es preveien i, en
conseqüència, no ______________ ha estat encarregada la gestió dels serveis.
EXERCICI 7
PUNTUACIÓ. Puntuau adequadament els fragments que hi ha a continuació. Posauhi majúscules quan calgui.
1. Els empleats que exerceixen funcions de caixers cobradors taquillers o
recaptadors en ruta i que són responsables de tasques de maneig o custòdia de
doblers en efectiu o altres d’anàlogues perceben anualment la prima en concepte
de menyscapte de doblers segons les taules de l’annex els treballadors que
substitueixen els empleats esmentats per malaltia vacances o altres causes i els
que ocasionalment fan aquestes funcions per raons de tipus organitzatiu n’han
de percebre la part proporcional mentre duguin a terme les funcions esmentades
2. La senyora Maria Comes Danús rectora de la Universitat de les Illes Balears d’ara
endavant UIB actua en virtut del Decret 55/2007 de 20 d’abril BOIB núm. 60 de
21 d’abril com a representant d’aquesta institució amb domicili a la carretera de
Valldemossa km 7,5 07122 Palma i amb NIF 40 275 075 M
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3. La Llei 5/2008 de 14 de maig d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl
per a habitatges de protecció pública regula la implantació d’àrees denominades
reserves estratègiques de sòl que s’ha de dur a terme en primer lloc amb una
convocatòria pública d’oferta de sòl de titularitat privada i posteriorment amb el
desenvolupament mitjançant la tramitació i l’aprovació dels instruments de
planejament corresponents segons el procediment que preveu l’article 4 de la Llei
Així d’acord amb l’article 3 de la Llei 5/2008 el 18 de juliol s’aprovà la
convocatòria pública d’oferta de sòl per crear reserves estratègiques de sòl la
qual es va resoldre el 6 de març de 2009
4. Finalment si les persones candidates continuen empatades el desempat es
dirimirà segons l’escala següent primer tenir més de 45 anys després tenir més
càrregues familiars a continuació ser víctima de violència de gènere i per acabar
qui tengui més edat
EXERCICI 8
CRITERIS DE REDACCIÓ. Indicau l’opció correcta o més ben redactada d’acord amb
els criteris del llenguatge administratiu.
1.



a)



b)



c)

Si es tracta de prestacions a preu fet i per una sola vegada,
caduquen al cap d’un any, comptador des de l’endemà del dia que
la persona interessada hagi estat notificada de la concessió.
Si es tracta de prestacions a preu fet i per una sola vegada,
caduquen al cap d’un any, comptador des de l’endemà del dia que
la concessió s’hagi notificat a la persona interessada.
Si es tracta de prestacions a preu fet i per una sola vegada,
caduquen al cap d’un any, comptador des de l’endemà del dia que
la concessió hagi estat notificada a la persona interessada.
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2.

3.

4.

5.



a)



b)



c)



a)



b)



c)



a)



b)



c)



a)



b)



c)

El termini esmentat per executar l’obra acabava el dia 28 de
desembre de 2013, i s’ha constatat que ara com ara no s’ha netejat
el solar.
Dit termini per executar l’obra acabava el dia 28 de desembre de
2013, constatant-se que ara com ara no s’ha netejat solar.
L’esmentat termini per executar l’obra acabava el dia 28 de
desembre de 2013, constatant-se que ara com ara no s’ha netejat el
solar.
Se sotmet a informació pública el Compte general de 2011 de
l’Ajuntament de Puigpunyent, que va ser informat per la Comissió
Especial de Comptes dia 11 d’octubre de 2012.
Se sotmet a informació pública el Compte general de 2011 de
l’Ajuntament de Puigpunyent, del qual va informar la Comissió
Especial de Comptes dia 11 d’octubre de 2012.
Se sotmet a informació pública el Compte general de 2011 de
l’Ajuntament de Puigpunyent, que va ser informat per part de la
Comissió Especial de Comptes dia 11 d’octubre de 2012.
A petició de la majoria dels membres, el secretari llegeix l’informe
del Servei Jurídic.
A petició de la majoria dels membres, el secretari procedeix a donar
lectura a l’informe del Servei Jurídic.
A petició de la majoria dels membres, el secretari dóna lectura a
l’informe del Servei Jurídic.
D’acord amb el Consell d’Administració, la presidenta pot convidar
altres persones o representants d’altres institucions perquè
assisteixin a les sessions del Consell amb veu però sense vot.
D’acord amb el Consell d’Administració, la presidenta pot convidar
a altres persones o a representants d’altres institucions perquè
assisteixin a les sessions del Consell amb veu però sense vot.
D’acord amb el Consell d’Administració, la presidenta pot convidar
a altres persones o representants d’altres institucions perquè
assisteixin a les sessions del Consell amb veu però sense vot.
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6.

7.

8.



a)



b)



c)



a)



b)



c)



a)



b)



c)

En un termini màxim de trenta dies, la Universitat ha de comunicar
la seva conformitat o disconformitat amb la informació continguda
en l’article o la conferència. Transcorregut aquest termini sense
obtenir resposta, s’entendrà que se’n pot difondre el seu contingut.
En un termini màxim de trenta dies, la Universitat ha de comunicar
la seva conformitat o disconformitat amb la informació continguda
en l’article o la conferència. Transcorregut aquest termini sense
obtenir resposta, s’entendrà que es pot difondre el seu contingut.
En un termini màxim de trenta dies, la Universitat ha de comunicar
la seva conformitat o disconformitat amb la informació continguda
en l’article o la conferència. Transcorregut aquest termini sense
obtenir resposta, s’entendrà que se’n pot difondre el contingut.
Finalment, es fa constar, en relació al present expedient, que
s’esmena l’omissió que s’ha observat en la publicació de la
normativa de la modificació de les normes subsidiàries d’adaptació
al Pla Territorial Insular.
Finalment, es fa constar, amb relació al present expedient, que
s’esmena l’omissió que s’ha observat en la publicació de la
normativa de la modificació de les normes subsidiàries d’adaptació
al Pla Territorial Insular.
Finalment, es fa constar, amb relació a aquest expedient, que
s’esmena l’omissió que s’ha observat en la publicació de la
normativa de la modificació de les normes subsidiàries d’adaptació
al Pla Territorial Insular.
El 8 de setembre de 2009, el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació signà un contracte de lloguer per ocupar un local ubicat
al carrer de la Mar, 14, de Palma, amb la finalitat que les
associacions de consumidors disposassin del mateix per fer-lo servir
de seu.
El 8 de setembre de 2009, el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació signà un contracte de lloguer per ocupar un local ubicat
al carrer de la Mar, 14, de Palma, amb la finalitat que les
associacions de consumidors en disposassin per fer servir el mateix
de seu.
El 8 de setembre de 2009, el conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació signà un contracte de lloguer per ocupar un local ubicat
al carrer de la Mar, 14, de Palma, amb la finalitat que les
associacions de consumidors en disposassin per fer-lo servir de seu.
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a)



b)



c)

10. 

a)



b)



c)

9.

Les sol·licituds presentades seran estudiades i avaluades per la
Comissió Avaluadora formada pels membres de la Comissió
Informativa i una assessora jurídica.
La Comissió Avaluadora, que formen els membres de la Comissió
Informativa i una assessora jurídica, ha d’estudiar i avaluar les
sol·licituds presentades.
La Comissió Avaluadora, formada pels membres de la Comissió
Informativa i per una assessoria jurídica, ha d’estudiar i avaluar les
sol·licituds presentades.
L’òrgan administratiu destinatari de les factures electròniques és el
responsable d’arxivar-les i custodiar-les.
L’òrgan administratiu destinatari de les factures electròniques és el
responsable del seu arxiu i custòdia.
L’òrgan administratiu destinatari de les factures electròniques és el
responsable del seu arxivament i la seva custòdia.
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Àrea 1

Comprensió lectora

10 punts

EXERCICI 1
V
a)

L’ICAA és l’únic organisme encarregat d’expedir el certificat de distribució a les empreses
distribuïdores de les pel·lícules que es comercialitzen a Espanya.

b)

Els operadors de televisió, si escau, poden sol·licitar la revisió de la qualificació de
pel·lícules cinematogràfiques si és antiquada.

X

c)

El termini màxim de què disposa la Direcció General de l’ICAA per notificar la resolució de
qualificació és d’un mes.

X

d)

El certificat de distribució de què disposen els titulars de les sales d’exhibició ha d’incloure,
entre altres aspectes, la durada, el grup d’edat i la nacionalitat de les pel·lícules.

e)

En cas que es facin més còpies de les pel·lícules que es comercialitzen en sales d’exhibició
cinematogràfica, ja no és vàlid el certificat de distribució original.

f)

A la sol·licitud de qualificació s’ha d’adjuntar sempre el contracte de distribució de la
pel·lícula o l’obra audiovisual.

g)

El certificat de distribució i la qualificació es poden sol·licitar en el mateix moment.

X

h)

Les pel·lícules que s’han de comercialitzar en sales d’exhibició cinematogràfica han de
disposar d’un certificat de distribució que s’ha de fer arribar als titulars de les sales.

X

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

3
1,5

2
1

1
0,5

0
0

F
X

X
X

X

EXERCICI 2
Resolució 1
H
B
E
A

Encerts
Punts

8
5

Resolució 2
G
C
F
D

7
4,17

6
3,33

Criteris de puntuació
5
4
2,50
2
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Àrea 3 Coneixements pràctics de llenguatge administratiu

40 punts [mín. 20 punts]

EXERCICI 1 Majúscules i minúscules
1. D’acord amb l’informe de la Secció Econòmica, les retribucions dels presidents
de les diputacions provincials o entitats equivalents tenen un límit màxim per
tots els conceptes retributius i assistències que és igual a la retribució del tram
corresponent al batle o president de la corporació municipal més poblada de la
seva província.
2. En la sessió de dia 23 d’abril, el Consell de Govern acordà: «Iniciar el
procediment d’elaboració d’una disposició de caràcter general, l’avantprojecte
del qual figura en l’annex, per aprovar l’ampliació de la llista de llocs
d’importància comunitària (LIC) i la declaració de zones d’especial protecció per
a les aus (ZEPA) sol·licitada per la Unió Europea, i encarregar a la Direcció
General de Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient la tramitació del
projecte de disposició.»
3. Faig constar que la senyora Antònia Siquier Palmer, en representació de
l’empresa Construccions i Pavimentacions Insulars, ha sol·licitat la devolució de
les fiances definitives que ha constituït amb l’Ajuntament de sa Pobla per les
obres de la pavimentació del camí Vell i el clavegueram del polígon de sa Vileta
per 1.513,53 euros i 690 euros, respectivament.
4. El Departament de Sanitat i Benestar Social té la intenció d’atorgar una
subvenció a cada un dels ajuntaments de l’illa d’Eivissa per a l’atenció a persones
amb discapacitat que participin en escoles d’estiu municipals, amb un import
màxim de disset mil euros (17.000 €) en total.
La subvenció prevista té caràcter singular per les característiques de les persones
beneficiàries (administracions públiques), perquè hi estan inclosos tots els
ajuntaments i perquè hi concorren raons d’interès públic, social i humanitari que
justifiquen en aquest cas la concessió directa, atès el que disposen l’article 7.1 c
del Text/text refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre;
l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
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5. L’Institut de Control de Dispositius de Videovigilància és l’òrgan consultiu i de
control de la instal·lació i ús de càmeres de videovigilància per part de les forces i
els cossos de seguretat a la via pública.
L’Institut té com a finalitat vetlar perquè es garanteixi el dret a la privacitat, la
intimitat i la pròpia imatge dels ciutadans que poden resultar afectats per
aquests dispositius de control. Bàsicament exerceix les funcions següents:
— Emetre un informe previ i preceptiu sobre l’autorització per instal·lar càmeres
fixes que sol·liciti qualsevol dels cossos policials que actuïn en el territori de la
comunitat autònoma.
— Dictaminar sobre l’ús que els cossos i les forces de seguretat facin de les
càmeres mòbils.
6. Formen part del Jurat del II Premi de Narrativa Juvenil, entre d’altres, el director
insular de Cultura, Patrimoni i Educació i la cap del Servei de Política
Lingüística i Cultura Popular del Consell Insular de Menorca.
7. L’evolució social d’un sistema democràtic avançat com el que configura la
Constitució espanyola determina que l’ordenament jurídic estigui sotmès a un
procés constant de revisió.
En aquest context, la reforma del Codi civil s’emmarca en la confluència de
diverses coordenades que expliquen tant la seva relativa extensió com la varietat
de qüestions que s’hi aborden.
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.

b) s’hagi dictat
a) exercir / estableix
c) atendre el
d) necessita / consta
c) El Ple de l’Ajuntament / confrontants
a) obertura / alienació
b) a mitjà termini / llevat que
c) destituir / l’ocupava
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.
4
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EXERCICI 3 Terminologia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a) peu de recurs
d) justificant de recepció
b) exempt
b) certificació
c) meritar
c) constrenyiment
a) esmena
d) causahavent
b) capçalera
c) licitació al més-dient
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.

EXERCICI 4 Abreviacions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

per absència
Llei de contractes del sector públic
Articles
unitats de gestió econòmica
sense data
decret legislatiu
nombre
Tona

p. abs.
Lcsp
arts.
UGEs
s. d.
DLEG
n.
T

P. A.
LCSP
ats.
UGE
s/d
DL
nbre.
t

PA
LDCDSP
art.
uges
SD
Dl
nre.
t.

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

EXERCICI 5 Pronoms relatius
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats
A QUÈ / A LES QUALS es refereix l’article 33 de la Llei, propietàries dels immobles
ON / EN QUÈ / EN ELS QUALS es facin les construccions, les instal·lacions o les
obres, sempre que siguin propietàries de les obres; en la resta de casos es considera
contribuent la persona QUE té la condició de propietària de les obres.
2. En cas que s’incompleixin sistemàticament les mesures d’estalvi energètic, el
conseller pot adoptar altres mesures tendents al compliment de l’estalvi energètic,
DE LA QUAL COSA / DE LES QUALS ha de donar compte les secretaries generals.
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3. El Consell Regulador pot determinar la data d’iniciació de la verema i acordar les
normes sobre el ritme de collita, a fi que es faci d’acord amb la capacitat d’absorció
dels cellers, DE LA QUAL COSA ha d’informar l’autoritat competent.
4. Per preservar l’objecte del recurs, la tramitació de l’expedient de contractació s’ha
de suspendre automàticament si l’acte CONTRA EL QUAL s’ha recorregut és el
d’adjudicació.
5. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha proposat que es modifiqui
l’apartat 3 del Pla Estratègic pel que fa a dues línies de subvencions la gestió DE LES
QUALS correspon a la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional.
6. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’activitat de la grua provocada PER QUI
estaciona un vehicle indegudament o deixa en la via pública qualsevol objecte pesat
o voluminós QUE pertorba la fluïdesa de la circulació rodada o de vianants.
Consegüentment, l’activitat de la grua es dirigeix a retirar el vehicle o objecte DE
QUÈ / DEL QUAL es tracta i traslladar-lo al dipòsit municipal.
7. L’activitat es desenvolupa en una parcel·la afectada per una àrea de prioritat
residencial d’incendis PER LA QUAL / PER QUÈ / QUE / PER ON travessa el llit
d’un torrent, molt proper a la zona ON / EN QUÈ / EN LA QUAL s’han de construir
els nous habitacles dels cans.
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. L’Estatut d’autonomia permet que el Govern de les Illes Balears estableixi els
principis generals sobre les competències pròpies dels consells insulars, sempre que
ELS EN / SE’N garanteixi la potestat reglamentària.
2. Si la sol·licitud de l’activitat no compleix els requisits establerts, la persona
sol·licitant de l’activitat té un termini de deu dies per esmenar-LA, comptadors des
que l’òrgan competent LI HO notifiqui.
3. L’instructor està obligat a informar el funcionari sotmès a expedient de les
actuacions practicades en qualsevol fase del procediment i LI N’ha de facilitar una
còpia completa quan així HO / LI HO sol·liciti.
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4. La pràctica de la prova admesa s’ha de notificar prèviament al funcionari
expedientat, SE LI ha d’indicar el lloc, la data i l’hora en què s’ha de dur a terme i SE
L’ha d’advertir que HI pot assistir.
5. La convocatòria de concurs oposició s’ha de publicar en els taulers d’anuncis de
l’empresa i S’HI han de fer constar els terminis i els requisits que s’han de presentar
per participar-HI.
6. Actualment, no s’han creat tots els consorcis o les entitats que es preveien i, en
conseqüència, no ELS ha estat encarregada la gestió dels serveis.
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.

EXERCICI 7 Puntuació
1. Els empleats que exerceixen funcions de caixers, cobradors, taquillers o
recaptadors en ruta, i que són responsables de tasques de maneig o custòdia de
doblers en efectiu o altres d’anàlogues[,] perceben anualment la prima en
concepte de menyscapte de doblers, segons les taules de l’annex. Els treballadors
que substitueixen els empleats esmentats per malaltia, vacances o altres causes[,]
i els que ocasionalment fan aquestes funcions per raons de tipus organitzatiu[,]
n’han de percebre la part proporcional mentre duguin a terme les funcions
esmentades.
2. La senyora Maria Comes Danús, rectora de la Universitat de les Illes Balears
(d’ara endavant[,] UIB), actua en virtut del Decret 55/2007, de 20 d’abril
(BOIB núm. 60, de 21 d’abril), com a representant d’aquesta institució, amb
domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5 [, (]07122 Palma[,)] i amb NIF 40
275 075 M.
3. La Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de
sòl per a habitatges de protecció pública[,] regula la implantació d’àrees
denominades reserves estratègiques de sòl, que s’ha de dur a terme, en primer lloc,
amb una convocatòria pública d’oferta de sòl de titularitat privada i,
posteriorment, amb el desenvolupament mitjançant la tramitació i l’aprovació
dels instruments de planejament corresponents[,] segons el procediment que
preveu l’article 4 de la Llei.
Així, d’acord amb l’article 3 de la Llei 5/2008, el 18 de juliol s’aprovà la
convocatòria pública d’oferta de sòl per crear reserves estratègiques de sòl, la
qual es va resoldre el 6 de març de 2009.
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4. Finalment, si les persones candidates continuen empatades, el desempat es
dirimirà segons l’escala següent: primer, tenir més de 45 anys; després, tenir més
càrregues familiars; a continuació, ser víctima de violència de gènere, i, per
acabar, qui tengui més edat.
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

EXERCICI 8 Criteris de redacció
1.

b)

Si es tracta de prestacions a preu fet i per una sola vegada, caduquen al cap d’un any,
comptador des de l’endemà que la concessió s’hagi notificat a la persona interessada.

2.

a)

El termini esmentat per executar l’obra acabava el dia 28 de desembre de 2013, i s’ha
constatat que ara com ara no s’ha netejat el solar.

3.

b)

Se sotmet a informació pública el Compte general de 2011 de l’Ajuntament de
Puigpunyent, del qual va informar la Comissió Especial de Comptes dia 11 d’octubre
de 2012.

4.

a)

A petició de la majoria dels membres, el secretari llegeix l’informe del Servei Jurídic.

5.

a)

D’acord amb el Consell d’Administració, la presidenta pot convidar altres persones o
representants d’altres institucions perquè assisteixin a les sessions del Consell amb veu
però sense vot.

6.

c)

En un termini màxim de trenta dies, la Universitat ha de comunicar la seva conformitat
o disconformitat amb la informació continguda en l’article o la conferència.
Transcorregut aquest termini sense obtenir resposta, s’entendrà que se’n pot difondre
el contingut.

7.

c)

Finalment, es fa constar, amb relació a aquest expedient, que s’esmena l’omissió que
s’ha observat en la publicació de la normativa de la modificació de les normes
subsidiàries d’adaptació al Pla Territorial Insular.

8.

c)

El 8 de setembre de 2009, el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació signà un
contracte de lloguer per ocupar un local ubicat al carrer de la Mar, 14, de Palma, amb
la finalitat que les associacions de consumidors en disposassin per fer-lo servir de seu.

9.

b)

La Comissió Avaluadora, que formen els membres de la Comissió Informativa i
assessora jurídica, ha d’estudiar i avaluar les sol·licituds presentades.

10.

a)

L’òrgan administratiu destinatari de les factures electròniques és el responsable
d’arxivar-les i custodiar-les.
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LA
GENER 2015

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

Criteris de puntuació de l’àrea 3
61
60
59
58
37,60 36,80
36
35,20
50
49
48
47
28,80
28
27,20 26,40
39
38
37
36
20
19,49 18,97 18,46
28
27
26
25
14,36 13,85 13,33 12,82
17
16
15
14
8,72
8,21
7,69
7,18
6
5
4
3
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
32
16,41
21
10,77
10
5,13
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