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LA
GENER 2018

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 de protecció dels espais i dels
elements verds del terme municipal de Sóller
Article 1. L’objecte d’aquesta Ordenança és la
protecció dels espais verds del municipi i el
foment del respecte a l’entorn natural i als
elements naturals de l’entorn urbà. Inclou
elements vegetals (arboris, arbustius i herbacis),
jardins, places enjardinades, petits jardins al
voltant de monuments i d’illetes viàries, i també
el sòl sobre el qual estan ubicats i els elements
estructurals que s’instal·len a places i parcs, com
ara papereres, jocs infantils, bancs i tanques. […]
Article 6. Ningú, per iniciativa pròpia, no pot
podar, trasplantar, arrabassar o tallar cap arbre
ni arbust que formi part d’un espai verd
municipal, ja sigui un parc, un carrer, una plaça o
una jardinera, ni plantar-n’hi, sense l’autorització
dels serveis tècnics municipals. Si alguna tasca
de poda és urgent per motius de seguretat o per
un motiu extraordinari, es pot presentar una
sol·licitud a les dependències municipals de
l’Ajuntament de Sóller.
Article 7. Està prohibit:
1. Fermar els arbres amb qualsevol tipus
d’element (filferro, corda, roba, etc.) sense
l’autorització municipal.
2. Penjar propaganda als arbres o subjectar-hi
cables, pancartes o qualsevol altre element que
els pugui perjudicar, sense l’autorització
municipal. […]
4. Enfilar-se als arbres, sacsejar-los, arrabassarne branques o fulles, fer gravats a l’escorça o
arrabassar-la.
5. Abocar als escocells dels arbres residus, àcids,
detergents o qualsevol líquid nociu per a l’arbre.

6. Dipositar materials de construcció, enderrocs
o altres elements similars en un radi mínim d’un
metre de qualsevol arbre.
7. Trepitjar les plantacions, cavar-hi o danyar les
plantes i les flors. Només es pot trepitjar un espai
verd si està senyalitzat especialment per a
aquesta finalitat.
8. Encendre foc, excepte el dissabte de Sant
Antoni i altres dates concretes, sempre que
s’hagi sol·licitat i els tècnics hagin donat el
vistiplau tant a la ubicació com a les dimensions
del fogueró. Si hi ha elements vegetals pròxims
al punt d’ubicació del fogueró, s’han de protegir
de la manera que indiquin els serveis tècnics
municipals.
Article 8. Els veïnats poden sembrar flors de
temporada als escocells dels arbres sempre que
la proposta sigui autoritzada pels serveis tècnics
municipals. […]
Article 11. L’Ajuntament ha de fomentar l’ús de
jardineres de fosa, de pedra o de fusta.
Article 12. Les plantes de les jardineres han de
ser autòctones. […]
Article 14. Ni els particulars ni les empreses
poden col·locar jardineres a la via pública sense
autorització. Poden presentar una sol·licitud als
serveis tècnics municipals, que l’han de resoldre
tenint en compte la normativa vigent sobre
l’accessibilitat i l’ocupació de la via pública.
Article 15. L’Ajuntament té la tasca de vetlar per
mantenir en tot moment els parcs i les places
públiques en bon estat de conservació i en les
condicions adequades per poder gaudir-ne i
aprofitar-los.
Article 16. Tant els residents com els visitants
tenen el deure de respectar els espais verds
públics i les instal·lacions complementàries.
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BOIB núm. 130/2017 [adaptació]

V
1.

No es permet arrabassar, podar o tallar plantes que formin part d’un
espai verd municipal, però se n’hi poden plantar i trasplantar.

2.

Si l’Ajuntament hi ha donat permís, es poden penjar cartells electorals
als arbres amb qualsevol tipus d’element.

3.

Els residents a Sóller estan autoritzats a podar qualsevol arbre o
arbust per motius de seguretat.

4.

Les jardineres poden ser de pedra o de ferro fus, però s’han d’evitar
les de material fàcilment degradable, com la fusta.

5.

Es pot fer foc a prop dels arbres en dates i circumstàncies concretes.

6.

No és permès gravar lletres ni dibuixos a l’escorça dels arbres, tret
que siguin artístics.

7.

Qualsevol empresa pot instal·lar una jardinera si compleix la normativa
sobre l’ocupació de la via pública, amb l’autorització prèvia dels
serveis tècnics municipals.

8.

Llevat que es tracti de llosques, no es pot tirar cap mena de residu als
escocells dels arbres ni a les jardineres.

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

Fragment

a) Emissor d’un certificat
b) Comiat de carta protocol·lària
c) Disposició final
d) Fórmula final d’un certificat
e) Nucli d’una nota interna
f)

Formulació d’un recurs

g) Fórmula de cortesia d’un saluda
h) Text introductori d’una part dispositiva
1. Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Universitat, d’acord amb l’article 8
de la Llei 2/2003 i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió
de 20 d’octubre de 2017,
2. I, perquè consti, expedesc aquest certificat a petició de la persona interessada amb
el vistiplau de la directora de Recursos Humans.
3. Aprofita l’avinentesa per expressar-li el testimoniatge de la seva consideració.
4. Que s’anul·li la Resolució del director general de Recursos Hídrics de 27 de gener de
2003 per la qual s’expropien 13 ha de Son Salat per construir-hi una planta
dessaladora.
5. Aquest Decret té efecte a partir de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
6. Ben afectuosament,
7. Maria del Mar Rotger Pons, cap del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell
Insular de Menorca,
8. Amb relació al concurs per a la contractació del servei d’edició electrònica del
Butlletí Oficial, us convoc a una reunió de la Mesa de Contractació, de la qual formau
part, per examinar la documentació aportada per les empreses candidates.
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Àrea 2. Expressió escrita

50 punts [mín. 30 punts]

EXERCICI 1 (30 PUNTS)
Redactau una PROPOSTA DE RESOLUCIÓ relativa a la pròrroga del contracte de neteja
d’unes instal·lacions municipals. (200-250 paraules)
(Si el cos del text té menys de 170 paraules, no es corregirà.)
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7

8

esborrany

9

EXERCICI 2 (20 PUNTS)
Redactau una DILIGÈNCIA relativa als acords presos en una sessió d’un òrgan consultiu
de l’àmbit d’una administració autonòmica. (75 paraules, aproximadament)
(Si el cos del text té menys de 35 paraules, no es corregirà.)
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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. Aquestes bases s’ajusten al que s’estableix en l’article 103 de la constitució
espanyola; en la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; en
el reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova l’estatut bàsic de
l’empleat públic, i en el decret 96/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableixen els
programes als quals s’han d’ajustar els procediments de selecció dels funcionaris
de les administracions públiques.

2. Per sant Jaume, la molt honorable senyora Marta Boscatell, presidenta del
parlament de Catalunya, assistirà a la presentació del llibre la revolució russa i els
països catalans a l’ateneu barcelonès en el marc de les celebracions de la guerra
dels segadors.

3. La regidora de l’àrea de funció pública i govern interior, per mitjà de la resolució
núm. 22.739, de 12 de desembre de 2017, va acordar convocar un concurs oposició
per cobrir una plaça de tècnic/tècnica de gestió cultural, vacant a la plantilla de
funcionaris d’aquest ajuntament i enquadrada en l’escala d’administració especial,
subescala tècnica, grup A, subgrup A2. El termini per presentar les sol·licituds és de
vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el
butlletí oficial de les Illes Balears. Les sol·licituds s’han de dirigir al batle en la forma
establerta.

4. A Manacor, la institució pública Antoni M. Alcover dona a conèixer la figura de
mossèn Alcover, impulsor del diccionari català-valencià-balear (assessorat pel prof.
Schädel), organitzador del I congrés internacional de la llengua catalana,
vicepresident de la societat arqueològica lul·liana i recopilador i editor del famós
aplec de rondalles mallorquines d'en Jordi des racó.
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EXERCICI 2
TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA. Encerclau l’opció correcta o més adequada segons el
context de cada frase.
1. _____________________ per correu postal la documentació que us he sol·licitat
_________________________.
a) Remitiu-me / tan aviat com sigui
possible
c) Tramitau-me / com abans millor

b) Trameteu-me / a la major brevetat
possible
d) Trameteu-me / tan aviat com sigui
possible

2. __________________ la vaga dels examinadors, ens hem vist obligats a _________________
les proves de català.
a) A causa de / ajornar
c) Degut a / aplaçar

b) Degut a / postposar
d) A causa de / postposar

3. La documentació emesa per cada departament ____________________ de la Conselleria
ha de dur ____________________ corresponent.
a) depenent / la capçalera
c) dependent / l’encapçalament

b) dependent / la capçalera
d) depenent / el membret

4. El cobrament en període executiu o __________________________ porta implícita
l’exigència de recàrrec, d’interessos de demora i de costes, __________________________.
a) per via de constrenyiment / si
escau
c) per via de constricció / si cal

b) per via d’apremi / en el seu cas
d) per via de constrenyiment / en el seu
cas

5. He rebut _________________________ de l’Agència Tributària per pagar la _________________
sota pena d’imposició d’una multa.
a) un advertiment / plusvàlua
c) una advertència / plusvàlua

b) un advertiment / plusvalia
d) una advertència / plusvalia
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6. L’empresa on feia feina m’ha fet arribar _________________________________ perquè passi
a cobrar ________________________.
a) un emplaçament / el finiquito
c) un emplaçament / la quitança

b) una citació a terme / la quitança
d) una citació a termini / la liquidació

7. Han ______________________ el meu germà del càrrec que _________________ a la Junta del
Port de Barcelona.
a) cessat / ocupava
c) destituït / ocupava

b) destituït / ostentava
d) cessat / exercia

8. _________________________ les bases del concurs, l’organització de l’acte de lliurament
dels premis _________________________ de la Direcció General de Joventut.
a) En cumpliment de / anirà a càrrec
c) Per complir / correrà a càrrec

b) Per acomplir / serà a càrrec
d) Per complir / anirà a càrrec

EXERCICI 3
TERMINOLOGIA. Encerclau el terme que correspon a cada definició.
1. Llista de persones de reserva per a la contractació temporal o de reforç en una
administració pública.
a) borsí

b) bolsí

c) bossa

d) borsa

2. Pagament o cobrament que es fa abans del temps establert o acordat.
a) a compte

b) bestreta

c) adelantament

d) avençament

3. Presentar en un registre un imprès emplenat degudament.
a) complimentar

b) omplir

c) formalitzar

d) enregistrar

c) comissionar

d) delegar

4. Designar per a un càrrec o una funció.
a) nomenar

b) anomenar

5. Resolució o determinació d’un jutge o de l’autoritat competent en un cas.
a) fallo

b) errada

c) decisió

d) declaració
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6. Posar per escrit una acta en la forma acostumada.
a) estendre

b) extendre

c) expedir

d) aixecar

7. Imprès que pot adoptar formats i plegats diversos i que té una finalitat informativa
o publicitària.
a) fulletó

b) tríptic

c) folletó

d) fullet

8. Recurs contra un acte administratiu que no exhaureix la via administrativa que
s’interposa davant de l’òrgan que l’ha dictat.
a) alçada

b) reposició

c) empara

d) contenciós

9. Expressió que significa ‘si es produeix o si s’esdevé una cosa’.
a) si pertoca

b) si s’escau

c) si escau

d) si procedeix

c) acreedor

d) prestamista

10. Persona amb la qual es té un deute.
a) acreditor

b) creditor

EXERCICI 4
ABREVIACIONS. Encerclau l’abreviació que correspon a cada cas.
1. col·laborador

col.

col·l.

2. carretera

ctra.

crta.

crtra.

3. recursos humans

RRHH

RR. HH.

RH

4. etcètera

etc...

etc.

etc

g

g.

gr.

Iltre.

Il·l.

Il·ltre.

PD

p.d.

P. D.



min.

min

5. gram
6. Il·lustre
7. postdata
8. minut [temps]

col·l
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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 vocals, _____________________ es va repartir la documentació, varen adoptar l’acord
per majoria de vots, _____________ tres varen ser en blanc.

2. Juntament amb la sol·licitud cal presentar una declaració per mitjà ________________
s’acrediti la validesa de les dades _______________ s’hi han consignat.

3. S’ha suspès la reunió que s’havia convocat per demà, _______________ ha provocat
moltes reaccions inesperades, la pitjor ________________ ha estat l’acusació de
tergiversar els Estatuts.

4. Fins ara no s’havien publicat llistes d’esportistes d’alt nivell, _____________ no s’havia
creat cap procediment per als casos ______________ la demanda de places superàs
l’oferta, i s’admetien només els alumnes __________ pertanyen a l’Escola Balear de
l’Esport.

5. Per poder optar a aquesta plaça, ___________ s’ofereix en el règim de promoció
interna, cal ser ciutadà d’algun dels estats de la Unió Europea o tenir la nacionalitat
de qualsevol altre estat __________, en virtut dels tractats ratificats, s’hi apliqui la lliure
circulació de treballadors en els termes _____________ s’hagi definit en el tractat
constitutiu de la Unió Europea.

6. De conformitat amb _____________ preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la normativa
de subvencions, es publica l’extracte de les convocatòries, el text ______________ es
pot consultar a la Base de Dades de Subvencions.
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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. Si cada dia cerques en el BOIB edictes de convocatòria de subvencions, de vegades
________ trobes alguna d’interessant i que val la pena presentar _________.

2. Per redactar certificats pots consultar el nostre llibre d’estil, i quan hagis après a
fer________, dels deu documents que t’he encarregat has d’enviar___________ la meitat
a la meva adreça de correu electrònic.

3. ______ he demanat que obrissis tres comptes corrents a nom de l’associació però
____________ has oposat. I a nom teu, __________ has posat! Quin escàndol!

4. El centre ha de facilitar a les persones participants un full en el qual ___________
informi que probablement publicarà en el web imatges obtingudes durant el curs i
______________ demani autorització per publicar___________.

5. Han acomiadat el meu company de despatx i ______________ han concedit fins demà
per emportar _______________ tots els seus objectes personals, però no tendrà temps
de dur _________________ tot.
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EXERCICI 7
PUNTUACIÓ. Puntuau adequadament els fragments que hi ha a continuació. Posauhi majúscules quan calgui.
1. L’article 31 del Decret 62/2006 de 7 de juliol pel qual es regula el règim de control
intern que ha d’exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears estableix que si els òrgans de control intern observen en examinar un
expedient que s’hi ha omès el tràmit de fiscalització prèvia han d’emetre la seva
opinió referent a la proposta que no tendrà naturalesa de fiscalització i ho han de
manifestar a l’òrgan que hagi iniciat l’expedient perquè el titular de la secció
pressupostària sotmeti si escau la resolució que consideri més oportuna a la decisió
del Consell de Govern sens perjudici que prèviament si cal es puguin convalidar les
eventuals infraccions de l’ordenament jurídic que es dedueixin de l’expedient i que
s’hagin fet paleses

2. En la fiscalització d’aquests expedients s’ha de comprovar que hi figuri una
memòria justificativa emesa per la unitat responsable de la tramitació del contracte
derivat comprensiva dels antecedents de l’acord marc o sistema dinàmic del qual
deriva en què es reflecteixin com a mínim la vigència les empreses que en formen
part i en el supòsit d’acord marc que s’han complert els requisits dels anuncis de la
formalització si són diverses empreses s’han d’indicar les condicions de selecció per
adjudicar els contractes derivats i en el cas que s’hagin de fer consultes les
empreses que s’hi convidaran
3. El Consell Balear de l’Aigua ha d’acordar la revisió del Pla per a la qual s’ha de
seguir el procediment establert per aprovar-lo el Pla s’ha de revisar cada sis anys
d’acord amb el període que estableix el Reglament de planificació hidrològica que
desplega la Directiva marc de l’aigua per a l’actualització dels plans hidrològics de la
demarcació excepcionalment el Pla es pot revisar anticipadament si es produeixen
canvis substancials
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4. Les despeses de quilometratge són subvencionables com a màxim al preu de 0,19 €
per quilòmetre recorregut corresponent a l’apartat 9.A.2 mitjançant les liquidacions
abonades en les quals s’acreditin com a mínim el nom de la persona que les ha
cobrades el motiu del desplaçament la data el recorregut els quilòmetres al centre
de treball i l’import
5. Principis de necessitat i eficàcia la iniciativa normativa està justificada per l’entrada
en vigor de la Llei 18/2016 de 29 de desembre de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 que crea l’Entitat Pública
Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears i preveu que un
cop aprovats els estatuts de la nova entitat s’extingirà l’entitat Multimèdia de les
Illes Balears SA mitjançant la cessió global d’actius i passius
EXERCICI 8
CRITERIS DE REDACCIÓ. Indicau l’opció correcta o més ben redactada d’acord amb els
criteris del llenguatge administratiu.
1.

2.



a)

Citar les persones interessades en el recurs contenciós-administratiu
perquè puguin comparèixer com a demandades davant el Jutjat
Contenciós-administratiu núm. 1 de Palma.



b)

Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu
perquè puguin personar-se com a demandades davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma.



c)

Citar les persones interessades en el recurs contenciós administratiu
perquè puguin personar-se com a demandades davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma.



a)

Requerir les empreses subministradores de les obres il·legals que
procedeixin a la seva interrupció en el termini màxim de 48 hores.



b)

Requerir a les empreses subministradores de les obres ilegals que
procedeixin a interrompre-les en el termini màxim de 48 hores.



c)

Requerir a les empreses subministradores de les obres il·legals que les
interrompin en el termini màxim de 48 hores.
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3.

4.

5.

6.



a)

Aquesta corporació, en la sessió plenària del 26 de setembre de 2017,
adoptà l’acord d’aprovar la modificació de crèdits, que ha resultat
definitiu atès que no s’hi han presentat reclamacions en contra.



b)

Aquesta corporació, en la sessió plenària celebrada dia 26 de setembre
de 2017, adoptà l’acord d’aprovar la modificació de crèdits, que ha
resultat definitiu al no haver-s’hi presentat reclamacions.



c)

Aquesta corporació, en el Ple celebrat dia 26 de setembre de 2017,
adoptà l’Acord d’aprovar la modificació de crèdits, que ha resultat
definitiu en no haver-se presentat reclamacions contra el mateix.



a)

El batle president d’aquest Ajuntament en data vint-i-quatre d’octubre
de dos mil desset ha resolt que es pugui circular i estacionar
lliurament a tota la zona de Cala s’Almonia.



b)

El batle president d’aquest Ajuntament en data 24 d’octubre de 2017
ha resolt que es pugui circular i estacionar lliurament a tota la zona de
cala s’Almonia.



c)

El 24 d’octubre de 2017, el batle president d’aquest Ajuntament ha
resolt que es pugui circular i estacionar lliurement a tota la zona de
cala s’Almonia.



a)

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat les bases reguladores per a la
concessió de subvencions. El termini atorgat per a la seva sol·licitud es
comptarà des de la publicació de la convocatòria corresponent, que no
de les presents bases.



b)

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat les bases reguladores per a la
concessió de subvencions. El termini per sol·licitar-les comptarà des de
la publicació de la convocatòria corresponent, no d’aquestes bases.



c)

L’Ajuntament en Ple ha aprovat les bases reguladores per a la
concessió de subvencions. El termini atorgat per a la seva sol·licitud es
comptarà des de la publicació de la convocatòria corresponent i no de
les presents bases.



a)

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de còpia de la presa de
possessió com a funcionari de carrera i còpia acarada dels documents
acreditatius dels mèrits a valorar.



b)

La sol·licitud s’ha d’acompanyar de còpia de la presa de possessió com
funcionari de carrera i còpia compulsada dels documents acreditatius
dels mèrits per a valorar.



c)

La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una còpia de la presa de
possessió com a funcionari de carrera i d’una còpia compulsada dels
documents que acreditin els mèrits que s’han de valorar.
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7.

8.

9.

10.



a)

Són subjectes passius obligats al pagament de la taxa les persones
naturals o jurídiques usuaris del servei.



b)

Són subjectes passius obligats a pagar la taxa les persones naturals o
jurídiques que siguin usuàries del servei.



c)

Són subjectes passius obligats al pagament de la taxa les persones
naturals o jurídiques usuàries del servei.



a)

La quota de servei per vivenda unifamiliar o en edificis comunitaris és
de 5,70€/mes.



b)

La quota de servei per habitatge unifamiliar o en edificis comunitaris
és de 5,70€/mes.



c)

La quota de servei per habitatge unifamiliar o en edificis comunitaris
és de 5,70 €/mes.



a)

L’import íntegre s’ha de fer efectiu per mitjà de l’imprès establert a
l’efecte per l’Ajuntament d’Andratx.



b)

L’import íntegre es farà efectiu mitjançant l’imprès establert a tal
efecte per l’Ajuntament d’Andratx.



c)

L’import íntegre s’ha d’efectuar mitjançant l’imprès establert a aquest
efecte per l’Ajuntament d’Andratx.



a)

El termini per presentar sol·licituds és de set dies hàbils comptadors a
partir de l’endemà de la data en què es publica aquest anunci.



b)

El termini de presentació de sol·licituds és de set dies hàbils a comptar
a partir de l’endemà que es publiqui aquest anunci.



c)

El termini de presentació de sol·licituds és de set dies hàbils comptats a
partir del dia següent a què es publiqui aquest anunci.
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Àrea 1. Comprensió lectora

10 punts

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

F
X

X
X
X
X
X
X
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

EXERCICI 2
Concepte

Encerts
Punts

Fragment

a) Emissor d’un certificat

7

b) Comiat de carta protocol·lària

6

c) Disposició final

5

d) Fórmula final d’un certificat

2

e) Nucli d’una nota interna

8

f)

4

Formulació d’un recurs

g) Fórmula de cortesia d’un saluda

3

h) Text introductori d’una part dispositiva

1

8
5

7
4,17

Criteris de puntuació
6
5
4
3
3,33
2,50
2
1,5

2
1

1
0,5

0
0

2

Àrea 3. Coneixements pràctics de llenguatge administratiu
EXERCICI 1

40 punts [mín. 20 punts]

Majúscules i minúscules

1. Aquestes bases s’ajusten al que s’estableix en l’article 103 de la Constitució espanyola;
en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; en el Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova l’estatut bàsic de l’empleat públic, i
en el Decret 96/1991, de 7 de juny, pel qual s’estableix el procediment de selecció dels
funcionaris de les administracions públiques.
2. Per Sant Jaume, la Molt Honorable Senyora Marta Boscatell, presidenta del Parlament
de Catalunya, assistirà a la presentació del llibre La Revolució Russa i els Països
Catalans a l’Ateneu Barcelonès en el marc de les celebracions de la Guerra dels
Segadors.
3. La regidora de l’Àrea de Funció Pública i Govern Interior, per mitjà de la Resolució
núm. 22.739, de 12 de desembre de 2017, va acordar convocar un concurs oposició per
cobrir una plaça de tècnic/tècnica de gestió cultural, vacant a la plantilla de funcionaris
d’aquest Ajuntament i enquadrada en l’escala d’administració especial, subescala
tècnica, grup A, subgrup A2. El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals
a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. Les sol·licituds s’han de dirigir al batle en la forma establerta.
4. A Manacor, la Institució Pública Antoni M. Alcover dona a conèixer la figura de mossèn
Alcover, impulsor del Diccionari català-valencià-balear (assessorat pel prof. Schädel),
organitzador del I Congrés Internacional de la Llengua Catalana, vicepresident de la
Societat Arqueològica Lul·liana i recopilador i editor del famós Aplec de rondalles
mallorquines d'en Jordi des Racó.

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

d) Trameteu-me / tan aviat com sigui possible
a) A causa de / ajornar
b) dependent / la capçalera
a) per via de constrenyiment / si escau
c) una advertència / plusvàlua
d) una citació a termini / la liquidació
c) destituït / ocupava
d) Per complir / anirà a càrrec

Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.
3

Exercici 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Terminologia

d) borsa
b) bestreta
c) formalitzar
a) nomenar
c) decisió
a) estendre
d) fullet
a) alçada
b) si s’escau
b) creditor
Criteris de puntuació
Cada ítem ben resolt es compta com un encert.

Exercici 4

Abreviacions

1. col·laborador

col·l.

2. carretera

ctra.

3. recursos humans

RH

4. etcètera

etc.

5. gram

g

6. Il·lustre

Il·ltre.

7. postdata

PD

8. minut [temps]

min

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

Exercici 5

Pronoms relatius

1. Els vocals, ENTRE ELS QUALS / ALS QUALS / A QUI es va repartir la documentació,
varen adoptar l’acord per majoria de vots, DELS QUALS tres varen ser en blanc.
2. Juntament amb la sol·licitud cal presentar una declaració per mitjà DE LA QUAL s’acrediti
la validesa de les dades QUE s’hi han consignat.
3. S’ha suspès la reunió que s’havia convocat per demà, LA QUAL COSA / COSA QUE / FET
QUE ha provocat moltes reaccions inesperades, la pitjor DE LES QUALS ha estat
l’acusació de tergiversar els Estatuts.

4

4. Fins ara no s’havien publicat llistes d’esportistes d’alt nivell, PER LA QUAL COSA /
MOTIU PEL QUAL no s’havia creat cap procediment per als casos EN QUÈ / EN ELS
QUALS la demanda de places superàs l’oferta, i s’admetien només els alumnes QUE
pertanyen a l’Escola Balear de l’Esport.
5. Per poder optar a aquesta plaça, QUE / LA QUAL s’ofereix en el règim de promoció
interna, cal ser ciutadà d’algun dels estats de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de
qualsevol altre estat ON / EN QUÈ / EN EL QUAL, en virtut dels tractats ratificats, s’hi
apliqui la lliure circulació de treballadors en els termes EN QUÈ / EN ELS QUALS s’hagi
definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.
6. De conformitat amb EL QUE / ALLÒ QUE preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la
normativa de subvencions, es publica l’extracte de les convocatòries, el text DE LES
QUALS es pot consultar a la Base de Dades de Subvencions.
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. Si cada dia cerques en el BOIB edictes de convocatòria de subvencions, de vegades EN /
N’HI trobes alguna d’interessant i que val la pena presentar-S’HI.
2. Per redactar certificats pots consultar el nostre llibre d’estil, i quan hagis après a fer-HO /
-NE / -LOS, dels deu documents que t’he encarregat has d’enviar-ME’N / -NE la meitat a
la meva adreça de correu electrònic.
3. T’he demanat que obrissis tres comptes corrents a nom de l’associació però T’HI has
oposat. I a nom teu, ELS / TE’LS has posat! Quin escàndol!
4.

El centre ha de facilitar a les persones participants un full en el qual SE LES / LES informi
que probablement publicarà en el web imatges obtingudes durant el curs i ELS demani
autorització per publicar-LES / -LES-HI.

5. Han acomiadat el meu company de despatx i LI han concedit fins demà per emportar-SE
/ SE‘N tots els seus objectes personals, però no tendrà temps de dur-SE-N’HO tot.

Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.

5

Exercici 7

Puntuació

1. L’article 31 del Decret 62/2006, de 7 de juliol, pel qual es regula el règim de control intern
que ha d’exercir la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
estableix que si els òrgans de control intern observen[,] en examinar un expedient[,]
que[,] s’hi ha omès el tràmit de fiscalització prèvia[,] han d’emetre la seva opinió referent
a la proposta, que no tendrà naturalesa de fiscalització, i ho han de manifestar a l’òrgan
que hagi iniciat l’expedient perquè el titular de la secció pressupostària sotmeti, si escau,
la resolució que consideri més oportuna a la decisió del Consell de Govern, sens perjudici
que[,] prèviament, si cal, es puguin convalidar les eventuals infraccions de l’ordenament
jurídic que es dedueixin de l’expedient i que s’hagin fet paleses.
2. En la fiscalització d’aquests expedients s’ha de comprovar que hi figuri una memòria
justificativa emesa per la unitat responsable de la tramitació del contracte derivat,
comprensiva dels antecedents de l’acord marc o sistema dinàmic del qual deriva, en què
es reflecteixin[,] com a mínim[,] la vigència, les empreses que en formen part i, en el
supòsit d’acord marc, que s’han complert els requisits dels anuncis de la formalització. / ;
Si / si són diverses empreses, s’han d’indicar les condicions de selecció per adjudicar els
contractes derivats i, en el cas que s’hagin de fer consultes, les empreses que s’hi
convidaran.
3. El Consell Balear de l’Aigua ha d’acordar la revisió del Pla, per a la qual s’ha de seguir el
procediment establert per aprovar-lo. El Pla s’ha de revisar cada sis anys, d’acord amb el
període que estableix el Reglament de planificació hidrològica, que desplega la Directiva
marc de l’aigua per a l’actualització dels plans hidrològics de la demarcació.
Excepcionalment[,] el Pla es pot revisar anticipadament si es produeixen canvis
substancials.
4. Les despeses de quilometratge són subvencionables[,] com a màxim[,] al preu de 0,19 €
per quilòmetre recorregut, / — / (corresponent a l’apartat 9.A.2) / — / , mitjançant les
liquidacions abonades en les quals s’acreditin[,] com a mínim[,] el nom de la persona que
les ha cobrades, el motiu del desplaçament, la data, el recorregut, els quilòmetres al
centre de treball i l’import.
5. Principis de necessitat i eficàcia: la iniciativa normativa està justificada per l’entrada en
vigor de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, que crea l’Entitat Pública Empresarial de
Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears i preveu que, un cop aprovats els
estatuts de la nova entitat, s’extingirà l’entitat Multimèdia de les Illes Balears, SA,
mitjançant la cessió global d’actius i passius.

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
6

Exercici 8
1.

b

2.

c

3.

a

4.

c

5.

b

6.

c

7.

b

8.

c

9.

a

10.

a

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

Criteris de redacció

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

7

