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LA
MAIG 2017

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).
Preguntes freqüents sobre la donació de sang
i de teixits
Quin document heu de dur per poder donar sang?
El primer cop que doneu sang us heu
d’identificar amb el DNI, el NIE, el passaport
o el permís de conduir. Si ja estau registrat al
Banc de Sang, n’hi ha prou amb el carnet de
donant o amb un document amb nom i
cognoms.
Què s’ha de fer per ser donant d’òrgans i de teixits?
La legislació espanyola és molt progressista
en aquest aspecte i preveu que qualsevol
persona és donant d’òrgans i de teixits quan
mor si no manifesta el contrari. En qualsevol
cas, per a l’extracció es requereix
l’autorització dels familiars. Per aquest motiu
és important que la família i els amics propers
del donant potencial coneguin la seva
voluntat.
Es pot donar sang després d’anar al dentista?
Si només us heu fet una revisió, podeu donar
sang el mateix dia. En cas que us hagin fet
una neteja dental haureu d’esperar 24 hores.
Si us han fet un empastament caldrà esperar
72 hores, i si us han extret una peça dental no
podeu donar sang fins passats set dies.
Es pot donar sang després d’una intervenció
quirúrgica?
El període d’exclusió depèn del tipus
d’intervenció: després d’intervencions

quirúrgiques menors (hemorroides, varius,
sutura de ferides, hèrnies, etc.) no es pot
donar sang en set dies o fins que no s’estigui
del tot recuperat. Després d’intervencions
quirúrgiques majors (intervencions
cardíaques, cirurgia toràcica, fractures greus,
pròtesis articulars, etc.) no es pot donar sang
durant quatre mesos.
Es pot donar sang després de fer-se un tatuatge?
Després d’un tatuatge cal esperar quatre
mesos per donar sang.
Per què no podeu donar sang si heu visitat
determinats països?
Hi ha zones al món amb risc de malària o
altres malalties que es poden transmetre amb
una transfusió. Per aquesta raó, després de
visitar alguns països no es pot donar sang
immediatament. Hi ha organismes
internacionals que determinen quins són
aquests països. Si el desplaçament ha estat
curt o bé el país que heu visitat té un risc
menor, la decisió de si podeu donar sang o
no la pren la persona que fa l’entrevista prèvia
a la donació.
De manera general, si heu estat a Europa
podeu donar sang, llevat que hàgiu visitat
Turquia, Madeira o Geòrgia. Si heu viatjat
fora d’Europa, en tots els casos heu d’esperar
un mes des de la tornada, excepte en el cas
dels països amb risc de malària, en què és
obligatori esperar sis mesos.
Banc de Sang i Teixits. Preguntes freqüents
www.donarsang.gencat.cat/tot-sobre-la-sang/faqs [adaptació]
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V

F

a) Cal tenir el carnet de donant per poder donar sang la primera
vegada.
b) Per ser donant d’òrgans, a Espanya cal haver-ho concretat en un
testament o en un document d’últimes voluntats.
c) Si us heu fet una neteja al dentista no podeu donar sang el mateix
dia. És necessari esperar 24 hores.
d) Si us han operat del cor podeu donar sang quan hagin passat quatre
mesos des de la intervenció.
e) Si us han operat d’una hèrnia podeu donar sang tot d’una que hàgiu
rebut l’alta mèdica.
f) Si us heu fet un tatuatge fa més de mig any podeu donar sang.
g) Si heu viatjat fa poc, l’autorització per donar sang l’ha de donar la
persona que us entrevistarà abans de la donació.
h) Si heu viatjat a Turquia estau inhabilitat per ser donant de sang.
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EXERCICI 2
Relacionau cada un dels conceptes següents amb els fragments que teniu a
continuació.
Concepte

Fragment

a) Conclusió d’un informe
b) Fonaments de dret
c) Títol
d) Interposició de recursos
e) Nucli d’una diligència
f) Part d’una acta
g) Identificació funcional
h) Fórmula de comiat
1. La consellera de Medi Ambient
2. També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa 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 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
3.

a) Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears.
b) Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de
Salut.
c)

Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera
de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per
actualitzar-la.

d) Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària
Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats
d’atenció especialitzada.
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4.

Que avui, a les 11.45 hores, el senyor Pere Pou Pasqual, en representació
d’Aigua de Tramuntana, SA, ha comparegut a l’Oficina de Contractació del
Consell Insular per retirar la documentació presentada al concurs per
contractar el servei de subministrament d’aigua de consum humà dels edificis
corporatius, no admesa perquè es va presentar fora de termini.

5. Tenint en compte les dades de pressió assistencial, poblacionals i geogràfiques i
els recursos econòmics necessaris per convertir la unitat bàsica de salut de Cala
d’Or en un punt d’atenció continuada, consider que no es pot prendre aquesta
decisió en el moment actual.
6. Aprofit l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.
7. Resolució del rector del dia 24 d’abril de 2017 per la qual es nomenen
funcionaris de carrera els aspirants aprovats a les proves selectives de l’escala
d’ajudants de biblioteca de la Universitat de les Illes Balears, subgrup A2, de
cossos específics de biblioteca i arxiu d’aquesta Universitat, pel torn de promoció
interna
8. S’aprova per unanimitat encarregar un estudi sobre les reserves marines de les
illes Malgrats a l’Institut Oceanogràfic Balear.
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Àrea 2

Expressió escrita

50 punts [mín. 30 punts]

EXERCICI 1 (30 PUNTS)
Redactau un conveni entre la Conselleria d’Agricultura del Govern de les Illes Balears
i el Departament de Medi Ambient i Natura del Consell Insular de Mallorca per
implantar i mantenir varietats vegetals autòctones a la finca de Son Pujol d’Avall
(Bunyola). Inventau-vos la informació i la legislació necessàries.
(200-250 paraules)
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8

9

esborrany
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EXERCICI 2 (20 PUNTS)
Redactau un certificat d’empadronament d’una persona que viu al municipi de
Marratxí i que el necessita per sol·licitar una plaça a l’escoleta pública.
(75 paraules, aproximadament)
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esborrany
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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. L’stei intersindical i la federació d’organitzacions per la llengua catalana us
conviden a l’acte de presentació del protocol de garantia dels drets lingüístics,
que es farà el dimarts 28 de març de 2017, a les 19.00 h, a l’arxiu del regne de
Mallorca. La presentació anirà a càrrec del secretari general de la plataforma per
al desenvolupament ple de les llengües minoritzades, el senyor Paul Bilbao.
2. L’article 26 del reglament de règim intern del departament de justícia, que
desplega el decret 17/2012, de 3 de juliol, d’organització i funcionament dels
departaments del govern de la generalitat, estableix les normes que han de regir
la presa d’acords de la comissió de control penitenciari de Catalunya.
3. Aquest projecte representa el desenvolupament de la declaració universal de
drets lingüístics, aprovada l’any 1996 per iniciativa del centre internacional per a
les minories ètniques i les nacions, la xarxa europea d’igualtat lingüística i altres
organitzacions internacionals.
4. El rei i la consellera d’urbanisme varen inaugurar la setmana passada la nova seu
del col·legi d’arquitectes de les Illes Balears, ubicada a la plaça de la drassana
nova.
5. Ahir es va presentar a la llibreria lluna plena l’obra del doctor Manel Ribes
titulada la fi de l’antic règim, sobre els antecedents de la revolució francesa,
patrocinada pel cercle d’estudis històrics.
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EXERCICI 2
TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA. Encerclau l’opció correcta o més adequada segons el
context de cada frase.
1. S’ha de fer un estudi ________________ estatal sobre la incidència de la manca
de pisos de lloguer _____________ l’enorme repercussió d’aquest fenomen.
a) a nivell / arrel de
c) d’àmbit / arran de

b) d’àmbit / a rel de
d)  / en ocasió de

2. S’ha creat una comissió per ______________________ la iniciativa financera
__________________ per construir el nou centre sanitari.
a) monitoritzar / publicoprivada
c) supervisar / pública-privada

b) monitoritzar / públic-privada
d) fiscalitzar / publicoprivada

3. Treballant com a autònom, en alguns casos cal liquidar l’IVA de manera
______________ (és a dir, cada dos mesos) per evitar rebre una ___________ de
l’Agència Tributària a fi de passar comptes.
a) bimensual / citació
c) bimensual / notificació
4. M’han

___________________

b) bimestral / cita
d) bimestral / citació
com

a

cap

del

Departament

amb

el

________________ de la Direcció General.
a) destituït / vistiplau
c) destituït / vist-i-plau

b) cessat / vist i plau
d) fet cessar / vist i plau

5. S’ha publicat la Resolució que conté ___________________ de les persones que
___________________ el Tribunal.
a) la llista / conformen
c) el llistat / formen

b) la llista / formen
d) el llistat / configuren
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6. ______________ fer un estudi de mercat per assegurar-nos que aquest negoci
serà _____________.
a) És precís / rendible
c) És necessari / rentable

b) Cal / rendible
d) Contemplam / profitós

7. L’inquilí o _________________ ha ________________ totes les obligacions del
contracte d’arrendament.
a) arrendatari / de complir
c) arrendador / de complir

b) llogater / de complir amb
d) arrendatari / d’acomplir

8. La presidenta ha admès les propostes dels diversos ________________ i les ha
lliurat tot seguit als altres membres de la ___________ de Contractació.
a) subhastadors / Taula
c) licitadors / Mesa

b) postors / Taula
d) contractistes / Mesa

EXERCICI 3
TERMINOLOGIA. Encerclau el terme que correspon a cada definició.
1. Declaració que formula una persona interessada per defensar els seus drets i
interessos legítims en qualsevol moment d’un procediment administratiu
anterior al tràmit d’audiència.
a) recurs

b) al·legació

c) queixa

d) reclamació

2. Acció d’acreditar per escrit o per un mitjà alternatiu.
a) acta

b) diligència

c) certificació

d) certificat

3. Acte pel qual l’autoritat competent (el sobirà d’un país, el president d’una
república, etc.) ratifica i fa vàlida una disposició legal.
a) decret

b) sanció

c) promulgació

d) ordre

4. Conjunt de facultats i potestats que té atribuïdes un òrgan administratiu.
a) avocació

b) competència

c) advocació

d) delegació
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5. Acció per la qual, per raons d’eficàcia, s’encarrega una activitat a una entitat o a
un òrgan administratiu.
a) comanda de gestió

b) atribució

c) encomana
de gestió

d) encàrrec de gestió

6. Rectificació dels errors materials d’un document administratiu.
a) subsanació

b) correcció

c) esmena

d) validació

7. Òrgan administratiu la titularitat del qual correspon a un conjunt de persones
físiques situades en un mateix nivell jeràrquic.
a) òrgan
col·legiat

b) òrgan
mancomunat

c) òrgan
corporatiu

d) òrgan
comunal

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

b) meritar

c) merèixer

d) percebre

9. Cadascuna de les disposicions que formen uns estatuts, un reglament, un text de
caràcter legal, etc.
a) capítol

b) ordenament

c) clàusula

d) article

10. Sistema de selecció de personal per a una administració pública que consisteix
en la valoració dels mèrits d’acord amb un barem.
a) oposició

b) meritació

c) concurs
oposició

d) concurs

EXERCICI 4
ABREVIACIONS. Escriviu l’abreviació que correspon a cada sintagma.
1. adreça electrònica
2. habitants
3. cèntims
4. quilòmetre
5. passatge
6. dimarts
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7. organitzacions no governamentals
8. milió

EXERCICI 5
PRONOMS RELATIUS. Completau els texts amb la forma del pronom relatiu
corresponent. Afegiu-hi, si cal, preposicions i altres elements necessaris.
1. La presidenta demana al secretari que presenti la documentació tècnica de la
licitació del contracte, sobre _____________ s’enceta un debat _____________ es
fan intervencions favorables a la proposta A i es rebutja la proposta B.
2. La Direcció General de Trànsit no multarà els conductors __________ no hagi
notificat cap denúncia fins avui per no pagar el peatge, però a partir de demà sí
que sancionarà ___________ no el pagui.
3. Aquesta mesura no afecta les persones

________________ encara no he

comunicat la meva decisió, però sí que afecta ________________ ja han rebut
una notificació relativa a la nova situació.
4. Ja hem rebut la sentència ________________ se’ns condemna a indemnitzar els
treballadors els contractes ________________ havíem rescindit.
5. El personal ____________ fa referència aquesta Llei no pot invocar la condició
pública per exercir cap activitat mercantil, professional o industrial; per tant, no
es pot reconèixer compatibilitat al personal _______ ocupi llocs de treball
_______________ es percebi un complement específic.
6. Durant la protesta, els treballadors en vaga han tallat la circulació dels carrers
_____________ passaven.
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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. La consellera volia presentar el nou pla de gestió als directors generals en una
reunió, però el secretari va oblidar convocar_________. Per això, _________
trametrà per correu electrònic.
2. L’advocat havia recomanat al client que contàs al jutge tots els detalls del cas,
però no ________ va fer cas i finalment no ______________ va revelar.
3. La metgessa va recomanar a ma mare que s’aplicàs pomada a la ferida, però ella
no ____________ posa perquè _______ troba poc efectiu.
4. Estan reparant els lavabos annexos a la sala d’operacions i per això fins demà no
__________ podem fer servir per a la higiene de les mans, és a dir, no podem
rentar___________.
5. Si passau pel Departament d’Obres, aturau ________ per recollir la
documentació del contracte; després _________ heu de dur a mi perquè
________ pugui estudiar abans de presentar ________ al·legacions.
6. Atès que faltaven dades en la sol·licitud del president de l’associació, primer
_________ vaig telefonar i, com que no vaig poder posar ________ en contacte,
després _________ vaig adreçar un ofici per notificar__________.
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EXERCICI 7
PUNTUACIÓ. Puntuau adequadament els fragments que hi ha a continuació. Posauhi majúscules quan calgui.
1. L’article 1.3 del Decret legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública estableix que la funció pública està
constituïda pel conjunt de persones que presten serveis a l’Administració d’acord
amb els principis de mèrit i capacitat mitjançant una relació de serveis
professionals retribuïda i de caràcter especial per raó dels serveis públics que cal
desenvolupar i regulada per la normativa administrativa o laboral cal remarcar la
inclusió dins d’aquesta definició del personal que se sotmet a un vincle de
naturalesa laboral amb la qual cosa se supera el concepte de funció pública
restringit al personal funcionari
2. Les activitats formatives en ciències de la salut només les que siguin posteriors a
l’1 de gener de 2005 es valoren si estan acreditades per la Comissió de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries tant l’estatal com qualsevol de les
autonòmiques o pels consells generals d’escoles oficials que en virtut d’un
conveni tenguin encomanada la funció d’acreditació l’acreditació ha de complir
els criteris de la normativa especialment els relatius als materials de promoció o
certificació d’assistència d’aquesta activitat per la qual cosa hi han de constar de
manera conjunta el logotip el text i el nombre de crèdits
3. Cal tenir en compte que la Llei 7/2007 ha deixat en vigor la Llei 53/1984 de 26
de desembre d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques BOE núm. 4 de 4 de gener que també té el caràcter de base del règim
jurídic de la funció pública
4. Per ser admesos a les proves selectives els aspirants han de complir els requisits
següents tenir la nacionalitat espanyola tenir 16 anys com a mínim i no excedir
l’edat mínima establerta per a la jubilació cosa que s’ha d’acreditar amb una
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fotocòpia compulsada del document d’identitat tenir el permís de conduir B2 no
patir cap malaltia ni disminució física o psíquica que impedeixi acomplir les
funcions corresponents tenir el certificat d’escolaritat i manifestar en la sol·licitud
que es compleixen tots els requisits
5. Les convocatòries i les bases específiques han de contenir com a mínim les dades
i les circumstàncies següents
― Nombre denominació nivell complement específic si n’hi ha i localització dels
llocs objecte de convocatòria
― Contingut funcional i característiques dels llocs que s’han de proveir incloenthi segons els casos les finalitats les funcions essencials i les tasques bàsiques
dels llocs convocats
― Requisits necessaris per participar en la convocatòria d’acord amb el que
estableixen la normativa i les relacions de llocs de treball en el cas que un dels
requisits sigui un determinat nivell de català els aspirants que no el puguin
acreditar documentalment hauran de superar una prova de nivell
EXERCICI 8
CRITERIS DE REDACCIÓ. Indicau l’opció correcta o més ben redactada d’acord amb
els criteris del llenguatge administratiu.
1.



a)

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot
interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos
comptadors a partir del dia següent al de la notificació.



b)

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar un recurs contenciós-administratiu davant del Jutjat
del Contenciós-Administratiu de Palma en el termini de dos mesos
a comptar a partir del dia següent a la data de notificació.



c)

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació.
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2.

3.

4.

5.



a)

Us animam a gaudir de les diverses activitats que us ofereix la nostra
empresa i a participar-hi.



b)

Us animam a gaudir i participar de les diverses activitats que us
ofereix la nostra empresa.



c)

Us animam a gaudir de les diverses activitats que us ofereix la nostra
empresa i a participar-ne.



a)

Si necessitau més informació sobre aquesta qüestió, us la pot
facilitar l’Ajuntament a través de la seva Oficina d’Atenció
Ciutadana.



b)

Si necessitau més informació sobre aquesta qüestió, us la pot
facilitar l’Ajuntament per mitjà de la seva Oficina d’Atenció
Ciutadana.



c)

Si necessitau més informació sobre aquesta qüestió, us la pot
facilitar l’Ajuntament mitjançant l’Oficina d’Atenció Ciutadana.



a)

Amb relació al vostre escrit de 2 d’abril de 2016, us comunic que la
Policia Local ha anul·lat la sanció que us va imposar el 25 de març
per haver infringit la normativa viària.



b)

En relació al vostre escrit de 2 d’abril de 2016, us comunic que la
Policia local ha anul·lat la sanció que us va imposar el 25 de març
per haver infringit la normativa viària.



c)

En relació amb el vostre escrit de 2 d’abril de 2016, us comunic que
la policia local ha anul·lat la sanció que us va imposar el 25 de març
per haver infligit la normativa viària.



a)

L’actual estat de degradació de l’hipòdrom fa impossible seguir
desenvolupant l’activitat que en ell es realitza cada cap de setmana
si no se’n rehabiliten les pistes i se’n milloren les instal·lacions.



b)

L’actual estat de degradació de l’hipòdrom fa impossible seguir
desenvolupant l’activitat que s’hi fa cada cap de setmana si no es
rehabiliten les seves pistes i es milloren les instal·lacions.



c)

L’actual estat de degradació de l’hipòdrom fa impossible continuar
desenvolupant l’activitat que s’hi du a terme cada cap de setmana si
no se’n rehabiliten les pistes i se’n milloren les instal·lacions.
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a)

No obstant això, la Unitat d’Atenció a l’Usuari atendrà el públic
també el capvespre, de 15.00 a 19.30 h, fins i tot el divendres.



b)

No obstant, la Unitat d’Atenció a l’Usuari atendrà al públic també
el capvespre, de 15.00 a 19.30 h., fins i tot els divendres.



c)

No obstant això, la Unitat d’atenció a l’Usuari atendrà el públic
també al capvespre, de 15.00 a 19.30 h., fins i tot el divendres.



a)

En base als nous criteris d’adquisició de material, ha estat denegada
la proposta que Ofiservei, SA, va presentar.



b)

D’acord amb els nous criteris d’adquisició de material, s’ha denegat
la proposta que va presentar Ofiservei, SA.



c)

D’acord amb els nous criteris d’adquisició de material, s’ha denegat
la proposta que Ofiservei SA, va presentar.



a)

Es considera pertinent la concessió d’una subvenció de 60.000 €
per afrontar les despeses de la rehabilitació del Casal de Joves.



b)

Es considera pertinent concedir una subvenció de 60.000 € per
atendre les despeses de la rehabilitació del Casal de Joves.



c)

Es considera pertinent concedir una subvenció de 60.000 € per fer
front a les despeses de la rehabilitació del Casal de Joves.



a)

Segons els Estatuts, el vicepresident, en el seu cas, ha d’assumir les
funcions del president.



b)

Segons els Estatuts, el vicepresident, si s’escau, ha d’assumir les
funcions del president.



c)

Segons els Estatuts, el vicepresident, si n’hi ha, ha d’assumir les
funcions del president.

10. 

a)

Una vegada emplenada la sol·licitud, cal presentar-la dins termini i
en la forma escaient.



b)

Una vegada complimentada la sol·licitud, cal presentar-la en temps
i forma.



c)

Una vegada emplenada la sol·licitud, cal presentar-la en temps i
forma.

6.

7.

8.

9.
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Àrea 1 Comprensió lectora

10 punts

EXERCICI 1
V

F

a) Cal tenir el carnet de donant per poder donar sang la primera
vegada.

X

b) Per ser donant d’òrgans, a Espanya cal haver-ho concretat en un
testament o en un document d’últimes voluntats.

X

c) Si us heu fet una neteja al dentista no podeu donar sang el mateix
dia. És necessari esperar 24 hores.

X

d) Si us han operat del cor podeu donar sang quan hagin passat quatre
mesos des de la intervenció.

X

e) Si us han operat d’una hèrnia podeu donar sang tot d’una que hàgiu
rebut l’alta mèdica.
f) Si us heu fet un tatuatge fa més de mig any podeu donar sang.

X
X

g) Si heu viatjat fa poc, l’autorització per donar sang l’ha de donar la
persona que us entrevistarà abans de la donació.

X

h) Si heu viatjat a Turquia estau inhabilitat per ser donant de sang.

X

Encerts
Punts

8
5

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

7
4,17

3
1,5

2
1

1
0,5

0
0

EXERCICI 2
Concepte
a) Conclusió d’un informe
b) Fonaments de dret
c) Títol
d) Interposició de recursos
e) Nucli d’una diligència
f) Part d’una acta
g) Identificació funcional
h) Fórmula de comiat

Encerts
Punts

8
5

7
4,17

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

Fragment
5
3
7
2
4
8
1
6

3
1,5

2
1

1
0,5

0
0
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Àrea 3 Coneixements pràctics de llenguatge administratiu
EXERCICI 1

40 punts [mín. 20 punts]

Majúscules i minúscules

1. L’STEI Intersindical i la Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana us conviden a
l’acte de presentació del Protocol de G/garantia dels D/drets L/lingüístics, que es farà el
dimarts 28 de març de 2017, a les 19.00 h, a l’Arxiu del Regne de Mallorca. La presentació
anirà a càrrec del secretari general de la Plataforma per al Desenvolupament Ple de les
Llengües Minoritzades, el senyor Paul Bilbao.
2. L’article 26 del Reglament de règim intern del Departament de Justícia, que desplega el Decret
17/2012, de 3 de juliol, d’organització i funcionament dels departaments del Govern de la
Generalitat, estableix les normes que han de regir la presa d’acords de la Comissió de Control
Penitenciari de Catalunya.
3. Aquest projecte representa el desenvolupament de la Declaració Universal de Drets Lingüístics,
aprovada l’any 1996 per iniciativa del Centre Internacional per a les Minories Ètniques i les
Nacions, la Xarxa Europea d’Igualtat Lingüística i altres organitzacions internacionals.
4. El rei i la consellera d’Urbanisme varen inaugurar la setmana passada la nova seu del Col·legi
d’Arquitectes de les Illes Balears, ubicada a la plaça de la Drassana Nova.
5. Ahir es va presentar a la llibreria Lluna Plena l’obra del doctor Manel Ribes titulada La fi de
l’Antic Règim, sobre els antecedents de la Revolució Francesa, patrocinada pel Cercle d’Estudis
Històrics.

Errors
0-2
3-6
7-9
10-12

Exercici 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Terminologia i fraseologia

c) d’àmbit / arran de
d) fiscalitzar / publicoprivada
d) bimestral / citació
a) destituït / vistiplau
b) la llista / formen
b) Cal / rendible
a) arrendatari / de complir
c) licitadors / Mesa
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.
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Exercici 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Terminologia

b) al·legació
c) certificació
b) sanció
b) competència
d) encàrrec de gestió
c) esmena
a) òrgan col·legiat
b) meritar
d) article
d) concurs
Criteris de puntuació
Cada ítem ben resolt es compta com un encert.

Exercici 4

Abreviacions

1. adreça electrònica
2. habitants
3. cèntims
4. quilòmetre
5. passatge
6. dimarts
7. organitzacions no governamentals
8. milió

a/e
h. / hab.
ct.
km
ptge.
dt.
ONG
M

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

Exercici 5

Pronoms relatius

1. La presidenta demana al secretari que presenti la documentació tècnica de la licitació del
contracte, sobre LA QUAL / EL QUAL s’enceta un debat EN EL QUAL / EN QUÈ / DURANT
EL QUAL es fan intervencions favorables a la proposta A i es rebutja la proposta B.
2. La Direcció General de Trànsit no multarà els conductors ALS QUALS / A QUI no hagi notificat
cap denúncia fins avui per no pagar el peatge, però a partir de demà sí que sancionarà QUI /
AQUELL QUI no el pagui.
3. Aquesta mesura no afecta les persones A LES QUALS / A QUI encara no he comunicat la meva
decisió, però sí que afecta LES QUE ja han rebut una notificació relativa a la nova situació.
4. Ja hem rebut la sentència PER LA QUAL / EN LA QUAL / EN QUÈ / PER QUÈ / MITJANÇANT
LA QUAL / PER MITJÀ DE LA QUAL se’ns condemna a indemnitzar els treballadors els
contractes DELS QUALS havíem rescindit.
4
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5. El personal A QUÈ / AL QUAL fa referència aquesta Llei no pot invocar la condició pública per
exercir cap activitat mercantil, professional o industrial; per tant, no es pot reconèixer
compatibilitat al personal QUE ocupi llocs de treball EN QUÈ / EN ELS QUALS / ON es
percebi un complement específic.
6. Durant la protesta, els treballadors en vaga han tallat la circulació dels carrers PER ON / PELS
QUALS passaven.
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 consellera volia presentar el nou pla de gestió als directors generals en una reunió, però el
secretari va oblidar convocar-LOS (-HI) / -LA. Per això, ELS EL trametrà per correu electrònic.
2. L’advocat havia recomanat al client que contàs al jutge tots els detalls del cas, però no LI/EN va
fer cas i finalment no ELS (HI) va revelar.
3. La metgessa va recomanar a ma mare que s’aplicàs pomada a la ferida, però ella no SE N’HI /
SE’N posa perquè HO troba poc efectiu.
4.

Estan reparant els lavabos annexos a la sala d’operacions i per això fins demà no ELS podem
fer servir per a la higiene de les mans, és a dir, no podem rentar-NOS-LES-HI.

5. Si passau pel Departament d’Obres, aturau-VOS-HI per recollir la documentació del contracte;
després ME L’heu de dur a mi perquè (ME) LA pugui estudiar abans de presentar-HI
al·legacions.
6.

Atès que faltaven dades en la sol·licitud del president de l’associació, primer LI vaig telefonar i,
com que no vaig poder posar-M’HI en contacte, després LI vaig adreçar un ofici per notificarLI-HO.
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.

Exercici 7

Puntuació

1. L’article 1.3 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa[,] en un
text únic[,] dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, estableix que la funció pública està constituïda pel conjunt de persones que presten
serveis a l’Administració d’acord amb els principis de mèrit i capacitat[,] mitjançant una relació
de serveis professionals[,] retribuïda i de caràcter especial per raó dels serveis públics que cal
desenvolupar i regulada per la normativa administrativa o laboral. Cal remarcar la inclusió dins
d’aquesta definició del personal que se sotmet a un vincle de naturalesa laboral, amb la qual
cosa se supera el concepte de funció pública restringit al personal funcionari.
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2. Les activitats formatives en ciències de la salut —/(només les que siguin posteriors a l’1 de gener
de 2005)/— es valoren si estan acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries,/—/(tant l’estatal com qualsevol de les autonòmiques)/—/, o pels
consells generals d’escoles oficials que, en virtut d’un conveni, tenguin encomanada la funció
d’acreditació. L’acreditació ha de complir els criteris de la normativa, especialment els relatius
als materials de promoció o certificació d’assistència d’aquesta activitat, per la qual cosa hi han
de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
3. Cal tenir en compte que la Llei 7/2007 ha deixat en vigor la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques (BOE núm. 4, de 4
de gener), que també té el caràcter de base del règim jurídic de la funció pública.
4. Per ser admesos a les proves selectives, els aspirants han de complir els requisits següents: tenir
la nacionalitat espanyola; tenir 16 anys [,]com a mínim[,] i no excedir l’edat mínima establerta
per la jubilació, cosa que s’ha d’acreditar amb una fotocòpia compulsada del document
d’identitat; tenir el permís de conduir B2; no patir cap malaltia ni disminució física o psíquica
que impedeixi acomplir les funcions corresponents; tenir el certificat d’escolaritat, i manifestar
en la sol·licitud que es compleixen tots els requisits.
5. Les convocatòries i les bases específiques han de contenir[,] com a mínim[,] les dades i les
circumstàncies següents:

― Nombre, denominació, nivell, complement específic,/(/—si n’hi ha—/)/, i localització dels
llocs objecte de convocatòria.

― Contingut funcional i característiques dels llocs que s’han de proveir, incloent-hi, segons els
casos, les finalitats, les funcions essencials i les tasques bàsiques dels llocs convocats.

― Requisits necessaris per participar en la convocatòria, d’acord amb el que estableixen la
normativa i les relacions de llocs de treball. En el cas que un dels requisits sigui un
determinat nivell de català, els aspirants que no el puguin acreditar documentalment
hauran de superar una prova de nivell.

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.

c)

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en
el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació.

2.

a)

Us animam a gaudir de les diverses activitats que us ofereix la nostra empresa i a
participar-hi.

3.

c)

Si necessitau més informació sobre aquesta qüestió, us la pot facilitar l’Ajuntament
mitjançant l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

4.

a)

Amb relació al vostre escrit de 2 d’abril de 2016, us comunic que la Policia Local ha
anul·lat la sanció que us va imposar el 25 de març per haver infringit la normativa viària.

5.

c)

L’actual estat de degradació de l’hipòdrom fa impossible continuar desenvolupant
l’activitat que s’hi du a terme cada cap de setmana si no se’n rehabiliten les pistes i se’n
milloren les instal·lacions.

6.

a)

No obstant això, la Unitat d’Atenció a l’Usuari atendrà el públic també el capvespre, de
15.00 a 19.30 h, fins i tot el divendres.

7.

b)

D’acord amb els nous criteris d’adquisició de material, s’ha denegat la proposta que va
presentar Ofiservei, SA.

8.

b)

Es considera pertinent concedir una subvenció de 60.000 € per atendre les despeses de
la rehabilitació del Casal de Joves.

9.

c)

Segons els Estatuts, el vicepresident, si n’hi ha, ha d’assumir les funcions del president.

10.

a)

Una vegada emplenada la sol·licitud, cal presentar-la dins termini i en la forma escaient.

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

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
32
16,41
21
10,77
10
5,13
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