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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).
Ordenança reguladora de la neteja viària i
recollida de residus urbans i comercials
Article 1
Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte regular les
condicions del servei de recollida de residus la
gestió dels quals correspon als organismes
locals.
Article 2
Definicions
1. Són residus urbans:
 Les restes de menjar i del consum domèstic.
 Les cendres de la calefacció domèstica.
 Els residus procedents de la neteja de les
voreres.
 Els residus d’obres.
 Els envasos i els embalatges.
 Les restes de poda i jardineria.
 Els mobles, els estris domèstics o qualsevol
altre producte anàleg.
 Els animals domèstics morts de menys de
20 kg.
[...]
2. Són residus comercials:
 Els residus produïts per activitats comercials,
industrials i hoteleres.
 Els residus procedents de bars, restaurants
o altres establiments similars on es preparin
menjars o consumicions de qualsevol mena.
 Els residus de consum general produïts
per establiments de serveis públics, sempre
que es puguin assimilar a les deixalles
urbanes.

[…]
Article 4
Competències municipals
Són competències municipals:
 Prestar els serveis de neteja i recollida que
estableix aquesta Ordenança en els termes
que s’hi preveuen i d’acord amb els
esquemes organitzatius i tècnics que es
considerin oportuns en cada moment.
 Controlar les accions que afectin
negativament els serveis anteriors i
sancionar-les.
 Atendre les reclamacions, les denúncies i
els suggeriments dels ciutadans.
 Promoure accions ciutadanes que ajudin
a millorar la prestació del servei.
 Establir les taxes que han d’abonar els
usuaris com a contraprestació pels serveis
de neteja viària i de recollida de residus.
[…]
Article 8
Prohibicions a la via pública
Es prohibeix:
 Abocar a la via pública residus
susceptibles de produir danys al paviment
o d’afectar la integritat i la seguretat de
les persones o de les instal·lacions
municipals de sanejament i depuració.
 Tirar llosques enceses dins les papereres.
 Tirar residus a la via pública.
 Espolsar roba o estores a la via pública
des de finestres, balcons, terrasses, etc.
 Fer net o reparar vehicles a la via pública.
 Tirar a la via pública residus resultants de
podar o netejar jardins, patis o terrasses.
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 Deixar a la via pública excrements de cans
o d’altres animals de companyia.
 Fer pintades a les instal·lacions, als objectes
o als espais d’ús públic sense l’autorització
expressa de l’Ajuntament.
Article 9
Neteja de la via pública
1. Correspon a l’Ajuntament la neteja de la
via pública en l’horari i amb la freqüència
que aprovi el Ple.
2. La neteja de la via pública s’ha de fer amb
productes homologats i que no tenguin
efectes negatius sobre el medi ambient ni
sobre les persones.
3. Per facilitar la neteja de les voreres o les
neteges especials, l’Ajuntament pot prohibir
aparcar a les vies afectades durant els dies i
les hores que s’estableixin.
[…]
Article 11
Tractament de les restes d’obres
1. Quan una obra ocupi la via pública, els
enderrocs, les terres i els altres materials
sobrants s’han de protegir amb elements
adequats, a fi que no s’escampin.
2. Es prohibeix abandonar a la via pública
qualsevol material procedent d’obres de
construcció o de demolició. Si escau, els
residus s’han de dipositar a la via pública,

dins sacs o contenidors, amb l’autorització
municipal prèvia.
[…]
Article 17
Comerços
1. Els titulars de comerços o altres establiments
han de mantenir nets els elements que
integren les seves façanes.
2. Després de netejar mostradors, portes,
veles o cortines dels establiments comercials,
la via pública ha de quedar neta i endreçada.
[…]
Article 34
Recollida de fems
1. Els residus urbans generats al municipi es
recullen diàriament.
2. No és permès dipositar bosses de fems dins
els contenidors abans de les 20 hores,
llevat que l’Ajuntament canviï l’horari de
recollida o que es produeixin situacions
d’emergència.
3. Els contenidors ubicats a l’interior dels
habitatges plurifamiliars o dels locals de
negoci només poden estar a la via pública
el temps necessari per buidar-los; per tant,
s’han de retirar una hora després de la
recollida, i com a màxim abans de les
12 hores.
Ordenança reguladora de la neteja viària i recollida
de residus urbans i comercials [adaptació]
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V

F

a) Tenen la qualificació de residus urbans els animals domèstics morts
de fins a 10 kg.
b) Aquesta Ordenança preveu que s’han de sancionar les accions que la
infringeixin.
c) La neteja de la via pública s’ha de fer amb productes eficients i que
no perjudiquin el medi ambient.
d) Totes les llosques dels cigarrets s’han de tirar dins les papereres.
e) S’ha de sol·licitar autorització municipal abans de dipositar els
residus d’obres a la via pública.
f) Es poden fer pintades als elements públics si es disposa del permís
del consistori.
g) Quan un establiment comercial netegi els seus elements, com ara
mostradors, veles o portes, després ha de procurar que la via pública
no quedi bruta.
h) El servei municipal de recollida de residus es fa diàriament, excepte
els festius.
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EXERCICI 2
Relacionau cada un dels conceptes següents amb els fragments que teniu a
continuació.
Concepte

Fragment

a) Antecedent
b) Disposició final
c) Peu de recurs
d) Ofici
e) Clàusula
f) Acord
g) Parts
h) Diligència

1. Margalida Gomila Rodríguez, presidenta del Patronat de la Fundació d’Atenció i
Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes
Balears, que actua en virtut del que disposa l’article 24 a dels seus Estatuts
(BOIB núm. 83/2011, de 4 de juny).
2. En el BOIB núm. 31/2012, de 28 de febrer, es va publicar el Pacte de 24 de
febrer pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del
personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, l’objecte principal del
qual és establir els criteris generals per a la promoció interna temporal i l’ordre
de cessament d’aquest personal.
3. Aprovar la jornada de treball i l’horari general del personal al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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4. Us tramet, adjunt, l’informe del secretari general del Servei de Salut de 19 d’abril
de 2016 sobre les qüestions plantejades per l’Ajuntament de Ferreries respecte al
Conveni subscrit entre el Servei de Salut de les Illes Balears i l’entitat de serveis
socials Can Granada per a l’any 2015.
5. Faig constar que el centre de salut Llevant deixa en préstec, del 15 de maig al 30
de setembre d’enguany, una cadira de rodes al senyor Joan Gomila Pallarès, amb
DNI 25304712A.
6. També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la
notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 2971998, de 13
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
7. Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
8. Als efectes d’aquest Conveni es consideren pacients sociosanitaris els que
compleixen els criteris d’inclusió següents:
a) Pacients de més de 65 anys o a partir de 55 amb alguna discapacitat
reconeguda que necessiten convalescència després de rebre l’alta hospitalària
però que no requereixen proves diagnòstiques ni analítiques.
b) Pacients en llista d’espera per obtenir una plaça en un hospital sociosanitari.
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Àrea 2

Expressió escrita

50 punts [mín. 30 punts]

EXERCICI 1 (30 PUNTS)
La Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Manacor, formada per la batlessa, que
la presideix, i per quatre membres més, ha fet la cinquena sessió ordinària de l’any,
en què ha pres acords sobre el pressupost de l’Escola Municipal de Música per al
curs 2016-2107 i sobre el programa de la Fira de Teatre de 2017. A part d’això, un
dels vocals ha exposat la conveniència que els esborranys de les actes de sessió es
trametin juntament amb les convocatòries. Com a secretària o secretari de la
Comissió, redactau l’acta de la sessió corresponent.
(200-250 paraules)
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EXERCICI 2 (20 PUNTS)
Redactau un certificat tenint en compte les dades següents:
 La persona que signa el certificat és la responsable d’una unitat del departament
de personal d’un dels consells insulars.
 Ha de certificar que un funcionari del mateix consell —que és qui ha demanat el
certificat— hi ha fet feina durant un període determinat amb una categoria
funcionarial concreta.
 Hi ha de figurar el vistiplau d’un superior jeràrquic.
(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. En el butlletí oficial de les Illes Balears núm. 181/2015 es va publicar la resolució de
la directora gerent de l’hospital de Manacor de 3 de desembre de 2015 per la
qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de lliure designació, un
lloc de treball de supervisió de la unitat de cures intensives.
2. D’acord amb l’article 4 de la llei 2/1993 i l’article 10 del reial decret
legislatiu 8/1994, que desplega la llei esmentada, us tramet el projecte de decret
de concessió de subvencions per a 2017 que ha elaborat el servei d’ajuts
complementaris de la direcció general de promoció cultural de la conselleria de
cultura, perquè n’envieu una còpia al president del consell consultiu.
3. Per indicació de la presidenta, us convoc a la sessió extraordinària de la junta
d’avaluació de riscos, que es farà l’1 de juliol de 2016, a les 17 hores, a la sala
d’actes de l’institut de seguretat pública de les Illes Balears.
4. El 12 de febrer de 2016 el ple de l’ajuntament de sa pobla va aprovar el
reglament que regula la venda ambulant al terme municipal. Una vegada exposat
al públic per poder presentar-hi reclamacions i suggeriments, se’n publica el text
íntegre, la redacció del qual s’ha adequat a les propostes de millora de l’institut
balear de la dona de 3 de març de 2016.
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5. Aquesta convocatòria s’ha de publicar en el tauler d’anuncis del consell insular
de Formentera, ubicat al departament de participació i atenció ciutadana (c/ del
pou dolç, 6), i també en el web de la corporació municipal.
6. La cap de l’àrea de salut pública del departament de sanitat es va emparar en la
guia general de les declaracions de propietats saludables dels aliments de l’autoritat
europea de seguretat alimentària, en la constitució espanyola i en l’estatut
d’autonomia per defensar el pla de salut 2016-2017.
EXERCICI 2
TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA. Encerclau l’opció correcta o més adequada segons el
context de cada frase.
1. La setmana que ve he d’acudir a la Conselleria perquè la ___________ de
Contractació m’ha enviat una ______________ per signar el contracte d’obres
que ha adjudicat a la meva empresa.
a) Mesa / cita
c) Taula / citació

b) Taula / cita
d) Mesa / citació

2. Per efectuar el pagament cal que ___________ a les nostres oficines abans del 30
de juny; si no us hi presentau, continuarem la tramitació del procediment per la
via ________________ per cobrar-vos el deute.
a) us personeu / de constrenyiment
c) us personeu / d’apremi

b) comparegueu / d’apremiament
d) comparegueu / de constrenyiment

3. El 31 de març de 2016, la Secretaria General va sol·licitar a la Direcció de
Finances l’autorització de despesa _________________ per adquirir cinc

11

LA
MAIG 2016

ambulàncies per un import de 8 milions d’euros, quantia que es dividirà entre els
anys 2016 i 2019, però encara no n’ha rebut el __________________.
a) plurianual / vistiplau
c) pluriennal / vist-i-plau

b) pluriennal / vistiplau
d) plurianual / vist i plau

4. __________________ la insuficiència del pressupost d’enguany, el decret que
s’aprovarà sobre ajuts a les persones dependents no _________________, de
moment, oferir subvencions a les associacions de persones amb trastorns
mentals.
a) Degut a / preveu
c) A causa de / preveu

b) Deguda / contempla
d) A causa de / contempla

5. Us comunic que no he rebut ______________ del material informàtic i us record
que l’heu d’enviar abans que ___________ el termini per fer-ho.
a)
b)
c)
d)

el justificant de recepció / s’exhaureixi
l’acusament de rebuda / s’esgoti
el justificant de recepció / s’esgoti
l’acusament de recepció / s’exhaureixi

6. Alguns treballadors no han cobrat les quanties _______________ durant l’any
passat i per això han hagut ______________ una sol·licitud per reclamar-les.
a) meritades / d’emplenar
c) devengades / de cumplimentar

b) reportades / d’emplenar
d) meritades / de complimentar

7. Segons el que ______________ la resolució desestimatòria, encara podeu
interposar-hi un recurs per la via contenciosa administrativa _________________.
a) preveu / dins el termini establert i
en la forma escaient
c) contempla /en el termini i forma

b) contempla / en temps i forma
d) preveu / en temps i forma
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8. Atès que l’empresa va ______________, ___________

notificar-ho a

l’Administració.
a) fer quebra / pertoca
c) fer fallada / s’escau

b) fer fallida / escau
d) quebrar / procedeix

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

b) advertència

c) multa

d) apercebiment

2. Rectificar errors materials d’un document administratiu o legal.
a) solventar

b) subsanar

c) esmenar

d) rescabalar

3. Document que expressa un judici tècnic o una opinió autoritzada per assessorar
l’òrgan administratiu que ha de resoldre un assumpte determinat.
a) interlocutòria

b) informe

c) memòria

d) proposta de
resolució

4. Valor que, en un procés d’expropiació forçosa, es fixa per a un bé i que correspon
al seu valor real.
a) preu just

b) justipreu

c) estimació

d) preu de tall

5. Document de petició que l’administrat adreça a l’Administració.
a) sol·licitud

b) comanda

c) requeriment

d) querella

6. Document que reflecteix la decisió d’un òrgan administratiu sobre un assumpte
determinat i constitueix un acabament normal del procediment administratiu.
a) provisió

b) resolució

c) sentència

d) conveni

7. Ordre donada per un jutjat al govern perquè persegueixi i arresti un delinqüent.
a) cerca i captura b) busca i captura c) interlocutòria

d) crida i cerca
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8. Procediment pel qual es garanteix com a cert un fet, per escrit o per un mitjà
alternatiu.
a) certificat

b) certificació

c) diligència

d) acta

9. Acreditar oficialment que una còpia d’un document coincideix amb l’original.
a) donar el
vistiplau

b) acarar

c) cotejar

d) compulsar

c) registrar

d) enregistrar

10. Examinar minuciosament alguna cosa.
a) esbrinar

b) escorcollar

EXERCICI 4
ABREVIACIONS. Encerclau l’abreviació que correspon a cada concepte.
1. números

núm.

ns

núms.

m

min

mt.

Il. Sra.

Il·lma. Sra.

Il·ltre. Sra.

col.

col·l.

col·lec.

h

h.

H

6. etcètera

etc

etc.

etc…

7. sense número

s/n

S/Núm.

s./n.

K

kg

Kg.

2. minut
3. Il·lustre Senyora
4. col·lecció
5. hora

8. quilogram
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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. Els funcionaris de l’Administració local poden concursar als llocs de treball
___________ corresponguin a la categoria _______________ pertanyen. Així
mateix, hi poden concursar els __________ pertanyen als extingits cossos de
secretaris, interventors i dipositaris de l’Administració local ____________ es
refereix el Reial decret 1174/1987.
2. Cada comissió ha d’estar constituïda per un president, ___________ ha de ser un
inspector d’educació designat pel cap del Departament, i per un nombre variable
de representants de centres, ___________ han de coordinar el procés d’aplicació
i correcció de cada centre, un ______________ ha d’actuar com a secretari.
3. En els deu dies hàbils següents s’ha de publicar una resolució amb la llista
definitiva dels mèrits dels candidats, _____________ s’han fixar també el lloc, el
dia i l’hora __________, a fi d’acreditar els coneixements i la capacitat
professional amb relació a les característiques de la plaça ___________ opten,
han de fer una prova teoricopràctica, _______ es valorarà amb un màxim de
30 punts.
4. Els serveis municipals han detectat que l’aigua de la piscina està contaminada,
____________ romandrà tancada durant un mes.
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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. Els sol·licitants han de figurar necessàriament com a titulars del compte bancari
en el qual s’ha de fer l’ingrés. Si aquest document ja consta a la Tresoreria del
Consell Insular d’Eivissa i així ________ manifesten, no cal tornar_________ a
presentar.
2. Si es tracta d’una agrupació de persones físiques, han de signar la sol·licitud totes
les persones que _______ integren i cal adjuntar_______ el document que
_________ acredita la constitució, en el qual han de constar tots els membres
que ______ formen.
3. En virtut d’aquest Reglament, si algú és cridat dues vegades a l’ordre, el batle pot
retirar_______ l’ús de la paraula, tot i que pot concedir_________ de nou perquè
es justifiqui o es disculpi.
4. El nombre, la denominació, les competències i la composició de les comissions
informatives ordinàries, _______ ha d’acordar el Ple de l’Ajuntament en la
primera sessió que faci després de constituir-se, sens perjudici de la possibilitat
de modificar________ en qualsevol moment.
5. Els aspirants han de conservar una còpia de la sol·licitud per si el tribunal
__________ requereix en qualsevol moment del procés selectiu.

16

LA
MAIG 2016

6. Les bases que regeixen aquesta convocatòria de subvencions s’han publicat en el
BOIB. Per tant, l’Ajuntament de Calvià no té l’obligació d’informar___________
els clubs, les entitats o les associacions que puguin optar________.

EXERCICI 7
PUNTUACIÓ. Puntuau adequadament els fragments que hi ha a continuació. Posauhi majúscules quan calgui.
1. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de
dades de caràcter personal el Servei de Salut de les Illes Balears us informa que
les vostres dades personals o les de la persona que representau s’incorporaran
als fitxers Història clínica creat per l’Ordre del conseller de Salut i Consum de 4
de març de 2009 i Història de salut creat per l’Ordre de la consellera de Salut
Família i Benestar Social de 18 de juliol de 2011 ambdós inscrits en el Registre
General de Protecció de Dades amb la finalitat de mantenir un repositori central
amb l’historial clínic dels pacients
2. El 22 d’abril de 2016 divendres Francesc Grau i Pomar treballador de l’empresa
Maquetes SA va fer el pressupost de les obres encarregades per Ramon Feliu que
era de 5.120 € aquest pressupost incloïa les despeses de la mà d’obra i el
material per executar les obres Ramon Feliu va signar el pressupost i hi va donar
la conformitat
Atès això us tramet com a document número 1 el pressupost elaborat per
Francesc Grau en el qual figura la signatura de Ramon Feliu
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3. L’1 de juliol de 1996 es va inaugurar la nova seu del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera on s’ubiquen a més dels departaments propis diferents sectors de
l’activitat administrativa corresponents a serveis de la Comunitat Autònoma com
ara economia i hisenda indústria emergències política lingüística turisme i
assumptes sociosanitaris des de la inauguració de la nova seu s’han subscrit
convenis de col·laboració relatius al manteniment de les despeses de
funcionament i de conservació de l’edifici el darrer dels quals es va signar el 13 de
maig de 2004
4. Els criteris de valoració i qualificació dels ajuts d’aquesta convocatòria són els
que estableix el punt 10 per tant només són subvencionables les activitats o les
actuacions qualificades d’interès preferent l’import dels ajuts s’ha de determinar
d’acord amb els criteris i els barems que estableix el punt 12
5. Enguany la composició del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears ha tingut
dues variacions a causa de sengles cessaments en primer lloc el del senyor
Bartomeu Gomila substituït per la senyora Maria Rigo i en segon lloc el de la
senyora Antònia Font en substitució de la qual va entrar el senyor Damià Perera
6. Els concursants han de presentar un sobre tancat amb el contingut següent les
dades personals nom DNI i telèfon la fotografia amb un lema escrit al dors i el
negatiu o la diapositiva de la fotografia si és analògica
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EXERCICI 8
CRITERIS DE REDACCIÓ. Indicau l’opció correcta o més ben redactada d’acord amb
els criteris del llenguatge administratiu.

1.

2.

3.



a)

D’acord amb el que disposa la Llei 39/2012 i a causa de la urgència
de la qüestió, és necessari aplicar mesures extraordinàries en els
casos esmentats.



b)

En base al que disposa la Llei 39/2012 i degut a la urgència de la
qüestió, és necessari aplicar mesures extraordinàries en els casos
esmentats.



c)

Conforme al que disposa la Llei 39/2012 i degut a la urgència de la
qüestió, és necessari aplicar mesures extraordinàries en els casos
esmentats.



a)

Segons l’acord pres en la sessió d’ahir, cal procedir a contractar
dues persones llicenciades en dret per al Servei Jurídic.



b)

Segons l’acord pres en la sessió d’ahir, cal procedir a la contractació
de dues persones llicenciades en dret per al Servei Jurídic.



c)

Segons l’acord pres en la sessió d’ahir, cal contractar dues persones
llicenciades en dret per al Servei Jurídic.



a)

Les persones interessades han d’acreditar que compleixen els
requisits i les condicions de capacitat i compatibilitat. També han
de presentar una declaració jurada del compliment dels deures de
l’article 101 i els següents del Reglament 3/1995, de 7 de juny.



b)

Les persones interessades han d’acreditar que compleixen els
requisits i les condicions de capacitat i compatibilitat. També han
de presentar declaració jurada del compliment dels deures de
l’article 101 i els següents del Reglament 3/1995, de 7 de juny.



c)

Les persones interessades han d’acreditar que compleixen els
requisits i condicions de capacitat i compatibilitat. També han de
presentar declaració jurada del compliment dels deures de l’article
101 i els següents del Reglament 3/1995, de 7 de juny.
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4.

5.

6.

7.



a)

Li tramet aquest ofici per informar-la que hem acceptat la seva
sol·licitud.



b)

Us tramet aquest ofici per informar-li que hem acceptat la seva
sol·licitud.



c)

Us tramet aquest ofici per informar-vos que hem acceptat la vostra
sol·licitud.



a)

Els tres primers mesos s’efectuarà un treball de camp a nivell
municipal i els tres mesos següents es dedicaran a elaborar el
document final.



b)

Els tres primers mesos es realitzarà un treball de camp d’àmbit
municipal i els tres mesos següents es dedicaran a l’elaboració del
document final.



c)

Els tres primers mesos es farà un treball de camp d’abast municipal
i els tres mesos següents es dedicaran a elaborar el document final.



a)

Aquestes al·legacions es varen informar per la cap del Servei de
Cooperació Local del Consell Insular de Mallorca.



b)

La cap del Servei de Cooperació Local del Consell Insular de
Mallorca va informar sobre aquestes al·legacions.



c)

Aquestes al·legacions varen ser informades per la cap del Servei de
Cooperació Local del Consell Insular de Mallorca.



a)

Correspon al Consell Executiu la funció executiva de les
competències del Consell Insular de Menorca, i té les atribucions
següents:



b)

La funció executiva de les competències del Consell Insular de
Menorca correspon al Consell Executiu, el qual té les atribucions
següents:



c)

La funció executiva de les competències del Consell Insular de
Menorca correspon al Consell Executiu, el qual té les següents
atribucions:
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a)

En la sessió es va analitzar la situació de l’empresa, pel que es va
arribar a la conclusió que fa falta una reducció de plantilla.



b)

En la sessió es va analitzar la situació de l’empresa i es va arribar a
la conclusió que cal reduir la plantilla.



c)

En la sessió es va analitzar la situació de l’empresa, arribant-se a la
conclusió que cal fer una reducció de plantilla.



a)

El Ple del Parlament ha acordat per unanimitat que no hi ha lloc a
recusar el president del Tribunal de Comptes.



b)

El Ple del Parlament ha acordat per unanimitat que no procedeix
recusar al president del Tribunal de Comptes.



c)

El Ple del Parlament ha acordat per unanimitat que no és procedent
recusar el president del Tribunal de Comptes.

10. 

a)

L’article 6 del Reglament general de recaptació disposa que la
gestió recaptadora de les entitats locals està atribuïda a les mateixes
i que l’han de dur a terme les pròpies entitats.



b)

L’article 6 del Reglament general de recaptació disposa que la
gestió recaptadora de les entitats locals està atribuïda a aquestes
entitats i que l’han de dur a terme les pròpies entitats.



c)

L’article 6 del Reglament general de recaptació disposa que la
gestió recaptadora de les entitats locals està atribuïda a aquestes
entitats, les quals l’han de dur a terme.

8.

9.
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PROVA DE LLENGUATGE
ADMINISTRATIU
Solucionari
Convocatòria de maig de 2016
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Àrea 1

Comprensió lectora

10 punts

EXERCICI 1
V
a) Tenen la qualificació de residus urbans els animals domèstics morts de fins a
10 kg.

F
X

b) Aquesta Ordenança preveu que s’han de sancionar les accions que la
infringeixin.

X

c) La neteja de la via pública s’ha de fer amb productes eficients i que no
perjudiquin el medi ambient.

X

d) Totes les llosques dels cigarrets s’han de tirar dins les papereres.

X

e) S’ha de sol·licitar autorització municipal abans de dipositar els residus
d’obres a la via pública.
f)

X

Es poden fer pintades als elements públics si es disposa del permís del
consistori.

X

g) Quan un establiment comercial netegi els seus elements, com ara
mostradors, veles o portes, després ha de procurar que la via pública no
quedi bruta.

X

h) El servei municipal de recollida de residus es fa diàriament, excepte els festius.

X

Encerts
Punts

8
5

7
4,17

6
3,33

Criteris de puntuació
5
4
2,50
2

3
1,5

EXERCICI 2
Concepte
a) Antecedent
b) Disposició final
c) Peu de recurs
d) Ofici
e) Clàusula
f) Acord
g) Parts
h) Diligència

Fragment
2
7
6
4
8
3
1
5

2
1

1
0,5

0
0
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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

Àrea 3 Coneixements pràctics de llenguatge administratiu
[mín. 20 punts]

0
0

40 punts

EXERCICI 1 Majúscules i minúscules
1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 181/2015 es va publicar la Resolució de la
directora gerent de l’Hospital de Manacor de 3 de desembre de 2015 per la qual s’aprova
la convocatòria per cobrir, pel procediment de lliure designació, un lloc de feina de
supervisor de la Unitat de Cures Intensives.
2. D’acord amb l’article 4 de la Llei 2/1993 i l’article 10 del Reial decret legislatiu 8/1994
que desplega la Llei esmentada, us tramet el Projecte de decret de concessió de
subvencions per a 2017 que ha elaborat el Servei d’Ajuts Complementaris de la Direcció
General de Promoció Cultural de la Conselleria de Cultura, perquè n’envieu una còpia al
president del Consell Consultiu.
3. Per indicació de la presidenta, us convoc a la sessió extraordinària de la Junta d’Avaluació
de Riscos, que es farà l’1 de juliol de 2016, a les 17 hores, a la sala d’actes de l’Institut de
Seguretat Pública de les Illes Balears.
4. El 12 de febrer de 2016 el Ple de l’Ajuntament de sa Pobla va aprovar el Reglament que
regula la venda ambulant al terme municipal. Una vegada exposat al públic per poder
presentar-hi reclamacions i suggeriments, se’n publica el text íntegre, la redacció del qual
s’ha adequat a les propostes de millora de l’Institut Balear de la Dona de 3 de març de
2016.
5. Aquesta convocatòria s’ha de publicar en el tauler d’anuncis del Consell Insular de
Formentera, ubicat al Departament de Participació i Atenció Ciutadana (c/ del Pou
Dolç, 6), i també en el web de la corporació municipal.
6. La cap de l’Àrea de Salut Pública del Departament de Sanitat es va emparar en la Guia
general de les declaracions de propietats saludables dels aliments de l’Autoritat Europea de
Seguretat Alimentària, en la Constitució espanyola i en l’Estatut d’autonomia per
defensar el Pla de salut / Pla de Salut 2016-2017.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

d) Mesa / citació
d) comparegueu / de constrenyiment
b) pluriennal / vistiplau
c) A causa de / preveu
a) el justificant de recepció / s’exhaureixi
a) meritades / d’emplenar
a) preveu / dins el termini establert i en la forma escaient
b) fer fallida / escau
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.

b) advertència
c) esmenar
b) informe
a) preu just
a) sol·licitud
b) resolució
d) crida i cerca
b) certificació
d) compulsar
b) escorcollar
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.

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

números
minut
Il·lustre Senyora
col·lecció
hora
etcètera
sense número
quilogram

núm.
m
Il. Sa.
col.
h
etc
s/n
K

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

ns
min
Il·lma. Sra.
col·l.
h.
etc.
S/Núm.
kg

núms.
mt.
Il·ltre. Sra.
col·lec.
H
etc…
s./n.
Kg.
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EXERCICI 5 Pronoms relatius
1. Els funcionaris de l’Administració local poden concursar als llocs de treball QUE
corresponguin a la categoria A QUÈ / A LA QUAL pertanyen. Així mateix, hi poden
concursar els QUE pertanyen als extingits cossos de secretaris, interventors i dipositaris de
l’Administració local A QUÈ / ALS QUALS es refereix el Reial decret 1174/1987.
2. Cada comissió ha d’estar constituïda per un president, QUE / EL QUAL ha de ser un
inspector d’educació designat pel cap del Departament, i per un nombre variable de
representants de centres, QUE / ELS QUALS han de coordinar el procés d’aplicació i
correcció de cada centre, un DELS QUALS ha d’actuar com a secretari.
3. En els deu dies hàbils següents s’ha de publicar una resolució amb la llista definitiva dels
mèrits dels candidats, EN LA QUAL / EN QUÈ / MITJANÇANT LA QUAL / PER MITJÀ DE LA QUAL /
AMB LA QUAL / AMB QUÈ / PER QUÈ / PER LA QUAL s’han de fixar també el lloc, el dia i
l’hora EN QUÈ / EN ELS QUALS, a fi d’acreditar els coneixements i la capacitat professional
amb relació a les característiques de la plaça A QUÈ / A LA QUAL opten, han de fer una
prova teoricopràctica, QUE / LA QUAL es valorarà amb un màxim de 30 punts.
4. Els serveis municipals han detectat que l’aigua de la piscina està contaminada, PER LA
QUAL COSA / MOTIU PEL QUAL / RAÓ PER LA QUAL romandrà tancada durant un mes.
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. Els sol·licitants han de figurar necessàriament com a titulars del compte bancari en el qual s’ha de
fer l’ingrés. Si aquest document ja consta a la Tresoreria del Consell Insular d’Eivissa i així HO
manifesten, no cal tornar-LO/-L’HI a presentar.
2. Si es tracta d’una agrupació de persones físiques, han de signar la sol·licitud totes les persones que
LA integren i cal adjuntar-HI el document que N’acredita la constitució, en el qual han de constar
tots els membres que LA formen.
3. En virtut d’aquest Reglament, si algú és cridat dues vegades a l’ordre, el batle pot retirar-LI l’ús de
la paraula, tot i que pot concedir-L’HI de nou perquè es justifiqui o es disculpi.
4. El nombre, la denominació, les competències i la composició de les comissions informatives
ordinàries, ELS ha d’acordar el Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que faci després de
constituir-se, sens perjudici de la possibilitat de modificar-LOS en qualsevol moment.
5. Els aspirants han de conservar una còpia de la sol·licitud per si el tribunal ELS LA requereix en
qualsevol moment del procés selectiu.
6.

Les bases que regeixen aquesta convocatòria de subvencions s’han publicat en el BOIB. Per tant,
l’Ajuntament de Calvià no té l’obligació d’informar-NE els clubs, les entitats o les associacions que
puguin optar-HI.
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Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.

EXERCICI 7 Puntuació
1. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, el Servei de Salut de les Illes Balears us informa que les vostres dades
personals[,] o les de la persona que representau[,] s’incorporaran als fitxers Història
clínica, creat per l’Ordre del conseller de Salut i Consum de 4 de març de 2009, i Història
de salut, creat per l’Ordre de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 18 de
juliol de 2011, ambdós inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, amb la
finalitat de mantenir un repositori central amb l’historial clínic dels pacients.
2. El 22 d’abril de 2016, divendres, Francesc Grau i Pomar, treballador de l’empresa
Maquetes, SA, va fer el pressupost de les obres encarregades per Ramon Feliu, que era de
5.120 €;/. aquest/Aquest pressupost incloïa les despeses de la mà d’obra i el material per
executar les obres. Ramon Feliu va signar el pressupost i hi va donar la conformitat.
Atès això, us tramet[,] com a document número 1[,] el pressupost elaborat per Francesc
Grau en el qual figura la signatura de Ramon Feliu.
3. L’1 de juliol de 1996[,] es va inaugurar la nova seu del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera[,] on s’ubiquen, a més dels departaments propis, diferents sectors de
l’activitat administrativa corresponents a serveis de la Comunitat Autònoma, com ara
economia i hisenda, indústria, emergències, política lingüística, turisme i assumptes
sociosanitaris;/. des/Des de la inauguració de la nova seu[,] s’han subscrit convenis de
col·laboració relatius al manteniment de les despeses de funcionament i de conservació
de l’edifici, el darrer dels quals es va signar el 13 de maig de 2004.
4. Els criteris de valoració i qualificació dels ajuts d’aquesta convocatòria són els que
estableix el punt 10;/. per/Per tant, només són subvencionables les activitats o les
actuacions qualificades d’interès preferent. L’import dels ajuts s’ha de determinar
d’acord amb els criteris i els barems que estableix el punt 12.
5. Enguany[,] la composició del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears ha tingut dues
variacions a causa de sengles cessaments: en primer lloc, el del senyor Bartomeu Gomila,
substituït per la senyora Maria Rigo, i[,] en segon lloc, el de la senyora Antònia Font, en
substitució de la qual va entrar el senyor Damià Perera.
6. Els concursants han de presentar un sobre tancat amb el contingut següent: les dades
personals —/(nom, DNI i telèfon—/), la fotografia[,] amb un lema escrit al dors[,] i el
negatiu o la diapositiva de la fotografia[,] si és analògica.
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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.

a)

D’acord amb el que disposa la Llei 39/2012 i a causa de la urgència de la qüestió,
és necessari aplicar mesures extraordinàries en els casos esmentats.

2.

c)

Segons l’acord pres en la sessió d’ahir, cal contractar dues persones llicenciades en
dret per al Servei Jurídic.

3.

a)

Les persones interessades han d’acreditar que compleixen els requisits i les
condicions de capacitat i compatibilitat. També han de presentar una declaració
jurada del compliment dels deures de l’article 101 i els següents del Reglament
3/1995, de 7 de juny.

4.

c)

Us tramet aquest ofici per informar-vos que hem acceptat la vostra sol·licitud.

5.

c)

Els tres primers mesos es farà un treball de camp d’abast municipal i els tres
mesos següents es dedicaran a elaborar el document final.

6.

b)

La cap del Servei de Cooperació Local del Consell Insular de Mallorca va informar
sobre aquestes al·legacions.

7.

b)

La funció executiva de les competències del Consell Insular de Menorca correspon
al Consell Executiu, el qual té les atribucions següents:

8.

b)

En la sessió es va analitzar la situació de l’empresa i es va arribar a la conclusió
que cal reduir la plantilla.

9.

c)

El Ple del Parlament ha acordat per unanimitat que no és procedent recusar el
president del Tribunal de Comptes.

10.

c)

L’article 6 del Reglament general de recaptació disposa que la gestió recaptadora
de les entitats locals està atribuïda a aquestes entitats, les quals l’han de dur a
terme.
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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

