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BLOC 1. COMPRENSIÓ ESCRITA (10 PUNTS)
1. Llegiu el text següent i, d’acord amb el contingut, indicau si són vertaderes (V) o
falses (F) les afirmacions que hi ha a continuació.
Conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les administracions
públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears

[...]
Antecedents
3. L’ús progressiu de les tecnologies de la comunicació i la informació en les administracions
públiques implica la implantació de nous sistemes d’intercomunicació mitjançant els quals
s’instrumentalitza l’activitat administrativa. Aquestes tecnologies han de servir els principis de
col·laboració, cooperació i interoperabilitat en matèria electrònica, que han de regir en les
relacions interadministratives, basades en els principis d’eficàcia i eficiència per a l’actuació de
totes les administracions públiques.
[...]
4. L’article 41 de la Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, sobre la
interoperabilitat dels sistemes d’informació, disposa que les administracions públiques han
d’utilitzar les tecnologies de la informació en les seves relacions amb les altres administracions
i amb els ciutadans, i que han d’aplicar mesures informàtiques, tecnològiques, organitzatives i
de seguretat que garanteixin un nivell adequat d’interoperabilitat tècnica, semàntica i
organitzativa, i evitin discriminació als ciutadans per raó de la seva elecció tecnològica. D’altra
banda, l’article 44 d’aquesta Llei estableix que les administracions públiques poden subscriure
convenis de col·laboració amb la finalitat d’articular mesures i instruments de col·laboració per
a la implantació coordinada i normalitzada d’una xarxa d’espais comuns o finestretes úniques.
[...]
Clàusules
1. L’objecte d’aquest conveni és fixar el marc de col·laboració per fer efectius serveis
d’interoperabilitat entre els sistemes d’informació de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, els dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, i els de l’Ajuntament de Palma, i també els de les entitats que s’hi adhereixin.
2. Poden adherir-se al conveni:
a) Les administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears.
b) Els ens del sector públic instrumental vinculats a les administracions públiques adherides o
que en depenguin.
c) Les corporacions de dret públic l’àmbit d’actuació de les quals sigui exclusivament el
territori de les Illes Balears.
3. Als efectes d’aquest conveni s’entenen per:
a) Administració pública: qualsevol entitat que s’inclogui en l’àmbit d’aplicació de la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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b) Certificat d’adopció d’adhesió: qualsevol certificat, vàlid en dret, d’un òrgan responsable
d’adoptar la decisió d’adherir-se al conveni.
c) Dada: d’acord amb l’Esquema nacional d’interoperabilitat, representació formalitzada de
fets, conceptes o instruccions.
d) Document de definició de serveis (DDS): document que conté les instruccions i els criteris
que determinen l’organització semàntica, tècnica i organitzativa d’un servei
d’interoperabilitat ofert mitjançant una plataforma, i també la forma d’accedir-hi i els
aspectes de seguretat i autenticitat.
e) Entitat adherida: entitat que subscriu el conveni, independentment del moment en què ho
faci. Una entitat adherida pot ser alhora entitat consumidora d’informació i entitat
proveïdora d’informació.
f) Entitat consumidora d’informació: entitat que sol·licita dades a una altra a través de la
plataforma. El caràcter d’entitat adherida per a un servei determinat s’ha de concretar en el
DDS.
g) Entitat proveïdora: entitat que facilita dades a una altra. El caràcter d’entitat adherida per a
un servei determinat s’ha de concretar en el DDS.
h) Plataforma: estructura electrònica interadministrativa de posada a disposició i d’intercanvi
d’informació que presta el servei públic d’interconnexió i interoperabilitat, i que canalitza la
informació amb les entitats adherides.
i) Servei d’interoperabilitat: qualsevol mecanisme que permet a les administracions compartir
dades i intercanviar informació mitjançant la plataforma.
4. Les administracions públiques que no subscriuen aquest conveni s’hi poden adherir mitjançant
una sol·licitud d’adhesió adreçada a la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament
Tecnològic. Hi han d’adjuntar un certificat de l’òrgan competent per adoptar la decisió
d’adhesió. El compliment d’aquests requisits implicarà l’acceptació de la sol·licitud.
Les entitats que no tenen la consideració d’administració pública també es poden adherir al
conveni mitjançant la sol·licitud d’adhesió corresponent adreçada a la Direcció General
d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic. Hi han d’adjuntar un certificat de l’òrgan competent
per adoptar la decisió d’adhesió i un document en què s’expliquin les raons per les quals es
volen adherir al conveni. La Comissió de Seguiment avaluarà la sol·licitud i l’acceptarà o la
denegarà.
En tot cas, el fet de subscriure el conveni no implica cap obligatorietat de consumir o proveir
cap servei concret. Una vegada adherida, cada entitat que voluntàriament vulgui emprar
(consumir o proveir) algun servei haurà de seguir les pautes i complir els requisits especificats
en el DDS.
5. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es compromet a dur a terme les
actuacions que s’indiquen a continuació.
5.1.

Mitjançant la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic:

a) Implantar i gestionar la plataforma.
b) Implantar de manera coordinada tecnologies, sistemes i aplicacions que garanteixin la
compatibilitat informàtica.
c) Complir els requisits tècnics, operatius i organitzatius necessaris per fer efectives les
relacions d’intercomunicació i interoperabilitat amb la plataforma.
d) Fixar els procediments i els òrgans adequats per proveir eficientment d’informació les
sol·licituds rebudes mitjançant la plataforma.
e) Allotjar la plataforma, que ha de canalitzar i coordinar les activitats electròniques que
duguin a terme les administracions públiques i les entitats adherides al conveni.
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f) Crear un document de definició de serveis per a cada servei d’interoperabilitat que es presti
per mitjà de la plataforma.
g) Donar suport a les entitats adherides al conveni en els treballs d’integració dels sistemes
d’informació i en els processos de reenginyeria que siguin necessaris per incorporar els
serveis de transmissió de dades, certificats i documents electrònics en la seva gestió
administrativa.
h) Establir guies i models de bones pràctiques.
i) Garantir l’homogeneïtat i la coherència de les dades i els serveis d’interoperabilitat que
ofereixen, com a proveïdores, les entitats adherides al conveni.
j) Proposar el conjunt de dades i serveis d’interoperabilitat que s’han de prioritzar, i coordinarne la integració en la plataforma.
k) Rebre les sol·licituds d’adhesió al conveni.
l) Dur a terme auditories per comprovar el funcionament correcte de tots els aspectes que
afecten el conveni, especialment els relacionats amb el compliment de la Llei orgànica de
protecció de dades de caràcter personal.

<https://www.caib.es> (adaptació)

V

F

a) El conveni de col·laboració d’interoperabilitat telemàtica es formalitza
basant-se en l’article 44 de la Llei de la interoperabilitat dels sistemes
d’informació a les administracions públiques.
b) Inicialment subscriuen el conveni sis parts, però s’hi poden adherir altres
administracions públiques i entitats mitjançant una sol·licitud d’adhesió.
c) El caràcter d’entitat adherida i el d’entitat proveïdora d’informació s’han
de fixar en el document de definició de serveis.
d) Si l’Ajuntament de Ciutadella es vol sumar al conveni d’interoperabilitat,
ha de presentar la sol·licitud corresponent i un certificat de l’òrgan que
hagi aprovat adherir-s’hi.
e) Entre altres funcions, la Comissió de Seguiment avaluarà totes les
sol·licituds d’adhesió que rebi la Direcció General d’Innovació i
Desenvolupament Tecnològic, i les acceptarà o les denegarà.
f) La Comissió de Seguiment serà l’encarregada de comprovar el
funcionament correcte de tots els aspectes relacionats amb el conveni de
col·laboració, sobretot pel que fa a la Llei orgànica de protecció de dades
de caràcter personal.
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2. Llegiu els fragments següents i, a continuació, relacionau-los amb la noció que
pertoqui.

1

Publicar el calendari del procés d’admissió d’alumnes de primer cicle
d’educació infantil per al curs escolar 2016-2017, que es recull en l’annex.

2

Adjunta us tramet una còpia de l’esborrany d’ordre a fi que el Servei Jurídic hi
formuli els suggeriments o les al·legacions que consideri adients.

3

La secretària, autora de l’informe tècnic, confirma a la resta de membres de la
Mesa que l’oferta que ha presentat l’empresa Retolacions Ibèriques compleix
els requisits mínims que exigeix el plec de prescripcions tècniques.

4

La baixa de l’empresa Rinomar Balear del Registre de contractistes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5

A més, us vull demanar la vostra col·laboració per participar en la taula rodona
que hem organitzat a la Fira Internacional de Turisme, que tractarà de la nova
forma de governar que requereix el turisme responsable i sostenible.

6

En la sessió de dia 21 d’octubre de 2015, la Comissió d’Avaluació es va reunir
per estudiar l’única sol·licitud presentada i fixar l’import de la subvenció que hi
correspon. A més, va emetre l’informe que serveix de base per elaborar la
proposta de resolució definitiva, d’acord amb la base catorzena de la
convocatòria.
Fragment
A. Desenvolupament de la sessió
B. Resolució
C. Sol·licitud
D. Antecedent
E. Cos d’una carta
F. Ofici

Encerts
Punts

12
10

11
9

10
8

9
7

8
6

7
5

6
4

5
3

4
2

3
1

2-0
0
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BLOC 2. EXPRESSIÓ ESCRITA (50 PUNTS)
1. Sou el secretari o la secretària de la Comissió de Coordinació de Biblioteques
Públiques de les Illes Balears. Redactau la convocatòria de la pròxima sessió d’aquest
òrgan tenint en compte les dades següents:
— Data i hora: 10 de juny de 2016, 9 h.
— Caràcter: ordinari.
— Assumptes: entre d’altres, programa del Club de Lectura per a l’hivern i
modificació de les condicions de préstec.
— Documentació annexa relacionada amb els assumptes.
Inventau-vos la resta de dades.
(Extensió aproximada, 90 paraules). (20 punts)
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2. Sou cap dels serveis municipals de manteniment. Redactau un informe proposta per a
l’adquisició d’un camió de recollida de fems de dimensions reduïdes, atès que el parc
mòbil actual només disposa de camions de gran tonatge que provoquen problemes
diversos (per exemple, l’accés a determinats llocs del nucli urbà).
(Extensió aproximada, 250 paraules). (30 punts)
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BLOC 3. CONEIXEMENTS PRÀCTICS DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU (25 PUNTS)
1. De les tres opcions següents, indicau quina és la més adequada segons els criteris de
redacció del llenguatge administratiu. (5 punts)
a)

1. D’acord amb allò previst en l’article 150.3 de la Llei 39/1988, es fa públic que la
Junta de la Mancomunitat de Tramuntana, dia 20 d’abril de 2004, va adoptar
l’acord d’aprovar inicialment el pressupost i la plantilla per a l’any 2004.
2. D’acord amb el que preveu l’article 150.3 de la Llei 39/1988, es fa públic que la
Junta de la Mancomunitat de Tramuntana, dia 20 d’abril de 2004, va aprovar
inicialment el pressupost i la plantilla per a l’any 2004.
3. D’acord amb el que preveu l’article 150.3 de la Llei 39/1988, es fa públic que dia
20 d’abril de 2004 la Junta de la Mancomunitat de Tramuntana va aprovar
inicialment el pressupost i la plantilla per a l’any 2004.

b)

1. En compliment de l’article 2 de la Llei 11/2014, se li comunica que si transcorren
més de dos mesos sense que retiri el vehicle es tramitarà l’expedient per
considerar-lo residu sòlid urbà.
2. En compliment de l’article 2 de la Llei 11/2014, us comunic que si transcorren
més de dos mesos sense que retireu el vehicle es tramitarà l’expedient per
considerar-lo residu sòlid urbà.
3. En compliment de l’article 2 de la Llei 11/2014, li comunic que si transcorren
més de dos mesos sense que retiri el vehicle es tramitarà l’expedient per
considerar-lo residu sòlid urbà.

c)

1. Segons els criteris de les normes de selecció esmentades, dia 18 de maig de 2015
la Comissió Tècnica de Selecció de Música Tradicional va emetre l’informe relatiu
a la selecció dels grups que han de participar en el Circuit de Música Tradicional.
2. Segons els criteris de les esmentades normes de selecció, dia 18 de maig de 2015
la Comissió Tècnica de Selecció de Música Tradicional va emetre l’informe relatiu
a la selecció dels grups que han de participar en el Circuit de Música Tradicional.
3. Segons els criteris de les normes de selecció esmentades, dia 18 de maig de 2015
la Comissió Tècnica de Selecció de Música Tradicional ha emès l’informe relatiu
a la selecció dels grups que han de participar en el Circuit de Música Tradicional.
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1. La convocatòria s’ha de resoldre per mitjà d’una resolució motivada que s’ha de
publicar en el “Butlletí Oficial de les Illes Balears”.
2. La convocatòria s’ha de resoldre per mitjà d’una resolució motivada que s’ha de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. La convocatòria s’ha de resoldre per mitjà d’una resolució motivada que s’ha de
publicar en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».

e)

1. L’article 12, lletra a, dels Estatuts estableix que la Junta Rectora és el màxim
òrgan de direcció i de govern del Consorci.
2. En els Estatuts s’estableix, en l’article 12 a, que la Junta Rectora és el màxim
òrgan de direcció i de govern del Consorci.
3. L’article 12 a dels Estatuts estableix que la Junta Rectora és el màxim òrgan de
direcció i de govern del Consorci.

f)

1. El nou document aprovat per l’Ajuntament de Sant Lluís dia 8 de març de 2013
és coincident amb el text publicat, llevat dels articles 126 i 264.
2. El nou document que va aprovar l’Ajuntament de Sant Lluís dia 8 de març de
2013 coincideix amb el text publicat, llevat dels articles 126 i 264.
3. El nou document que va ser aprovat per l’Ajuntament de Sant Lluís dia 8 de març
de 2013 coincideix amb el text publicat, llevat dels articles 126 i 264.

g)

1. Transcorregut el termini d’autoliquidació sense haver abonat l’import del preu
públic de venda, s’entendrà que tots els exemplars lliurats s’han venut i es
procedirà a la seva exacció per la via de constrenyiment sobre el patrimoni de
l’obligat al pagament.
2. Transcorregut el termini d’autoliquidació sense haver abonat l’import del preu
públic de venda, s’entendrà que tots els exemplars lliurats s’han venut i es
procedirà a l’exacció per la via de constrenyiment sobre el patrimoni de l’obligat
al pagament.
3. Transcorregut el termini d’autoliquidació sense haver abonat l’import del preu
públic de venda, s’entendrà que tots els exemplars lliurats s’han venut i se
n’exigirà l’import per la via de constrenyiment sobre el patrimoni de l’obligat al
pagament.
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1. En cas que el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient assigni drets
de nova plantació per a parcel·les de raïm de vinificació de superfície superior a
0,1 hectàrees, s’han de distribuir entre els viticultors mitjançant una
convocatòria pública.
2. En cas que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente assigni
drets de nova plantació per a parcel·les de raïm de vinificació de superfície
superior a 0,1 hectàrees, s’han de distribuir entre els viticultors mitjançant una
convocatòria pública.
3. En cas que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente assigni drets de
nova plantació per a parcel·les de raïm de vinificació de superfície superior a 0,1
hectàrees, s’han de distribuir entre els viticultors mitjançant una convocatòria
pública.

i)

1. Tenint en compte que aquesta línia de subvencions es troba encara en
tramitació, i ja que la demanda d’ajudes s’ha incrementat respecte a allò
inicialment previst i atesa la voluntat de potenciar les associacions de ramaders,
s’estima procedent incrementar l’import destinat a la convocatòria.
2. Atès que aquesta línia de subvencions encara es tramita, que la demanda
d’ajudes s’ha incrementat respecte al que s’havia previst inicialment i que es
volen potenciar les associacions de ramaders, s’estima procedent incrementar
l’import destinat a la convocatòria.
3. Tenint en compte que aquesta línia de subvencions s’està tramitant, i ja que la
demanda d’ajudes s’ha incrementat respecte a allò inicialment previst i atesa la
voluntat de potenciar les associacions de ramaders, s’estima procedent
incrementar l’import destinat a la convocatòria.

j)

1. L’article únic del Decret 11/2016 modifica la lletra a de l’apartat quart de
l’article dos del Decret 24/2015.
2. L’article únic del Decret 11/2016 modifica la lletra a de l’apartat 4 de l’article 2
del Decret 24/2015.
3. L’article únic del Decret 11/2016 modifica la lletra a de l’apartat 4t de l’article 2
del Decret 24/2015.

Encerts
Punts

10
5

9
4,5

8
4

7
3

6
2,5

5
2

4-3
1

2-0
0
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2. Escriviu l’abreviació del mot o mots que hi ha entre parèntesis. Feis les adaptacions
ortogràfiques necessàries en els articles i les preposicions. (5 punts)
a) _________ (L’article) 5 _________ (del Reial decret) 56/2016 disposa els requisits per a
l’exercici de l’activitat professional de proveïdor de serveis energètics.
b) Indicau la vostra _________ (adreça electrònica) per poder fer-vos arribar notificacions i
comunicacions en relació amb _________ (l’expedient) SJ 56/2016 SUB.
c) La persona interessada viu al _________ (passeig) de la Bonanova, _________ (sense
número).
d) La _________ (senyora) Mercè Gomila Suau ha estat nomenada directora _________
(de l’institut d’educació secundària) de Formentera.
Encerts
Punts

8
5

7
4

6
3

5
2,5

4
2

3
1,5

2
1

1-0
0

3. Puntuau adequadament els fragments següents amb els signes de puntuació que hi
manquen. Si cal, posau-hi majúscules. (5 punts)

a)

Rafel Bauçà Garcia director gerent de l’Institut Balear de l’Habitatge IBAVI empresa
pública autonòmica regulada pel Decret 17/2015 de 10 d’abril.

María del Carmen Sánchez Danús delegada a les Illes Balears de la Fundació Adaba
amb NIF J 78999024 i domicili al carrer de Pons Mairata 22 2n 1a de Ciutadella.
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De conformitat amb el que disposa l’article 58 del Reial decret 887/2006 de 21 de
juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre general
de subvencions l’apartat 2 de la convocatòria estableix la possibilitat d’incrementar
la partida inicialment destinada per un import addicional de 200.000 euros que
queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit com a conseqüència
de les circumstàncies assenyalades en la lletra a de l’apartat 2 de l’article 58 atès que
hi concorren les circumstàncies esmentades.

c)

FAIG CONSTAR

1. Que avui a les 12.30 h la senyora Maria Reus Pons representant l’empresa Clima
Balear SA ha presentat a la Unitat Administrativa de Contractació un sobre el
contingut del qual és una fotocòpia de l’escrit d’interposició del recurs especial en
matèria de contractació.

d)

Les funcions del Ple són les següents

a) Aprovar modificar o derogar el reglament de funcionament de la Comissió
d’acord amb el que estableix la disposició addicional primera d’aquest Decret
b) Aprovar la memòria anual
c) Conèixer dels assumptes que decideixi sotmetre a la seva consideració algun dels
membres

Encerts 20-19 18-17 16-14 13-12 11-10
Punts
5
4
3
2,5
2

9-8
1,5

7-6
1

5-0
0
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4. Encerclau o subratllau les paraules dels fragments següents que han d’anar en
majúscula inicial. (5 punts)
a) El consell de govern ha aprovat avui el projecte de llei de la renda social garantida.
Segons l’executiu autonòmic, la seva intenció és que pugui aplicar-se al més aviat
possible a partir de l’any que ve.
b) L’article «el principi processal “iura novit curia” en la jurisprudència del tribunal
suprem» s’ha publicat en la revista de llengua i dret.
c) En aquest cas, s’ha de tenir en compte l’article 86 de l’acord del consell general del
poder judicial de 26 de juliol de 2000, pel qual s’aprova el dictamen 1/2000, de 26 de
juliol, d’òrgans de govern de tribunals.
d) De conformitat amb el que preveuen l’article 138.1 de la constitució i l’article 3 de la
llei orgànica 1/2007, de reforma de l’estatut d’autonomia de les Illes Balears, les
administracions públiques han de preveure la insularitat del territori de la comunitat
autònoma com un fet diferencial i mereixedor de protecció especial i prioritària, i
compensar els efectes negatius que el fet insular provoca en els sectors agrari i
agroindustrial i en el desenvolupament rural, a fi de poder competir en igualtat de
condicions i drets amb la resta de l’estat i la unió europea.
Encerts 16-15 14-13 12-11 10-9
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5
4
3
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2

6
1,5

5
1

4-0
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5. De les tres opcions següents, indicau quina és la correcta. (5 punts)
a) 1. Els productors als quals s’hagi autoritzat destruir la producció a què fan
referència els apartats anteriors ho han de fer abans del 30 de juny del mateix
any.
2. Els productors als quals se’ls hagi autoritzat destruir la producció a què fan
referència els apartats anteriors ho han de fer abans del 30 de juny del mateix
any.
3. Els productors als quals s’hagi autoritzat destruir la producció a la que fan
referència els apartats anteriors ho han de fer abans del 30 de juny del mateix
any.
b) 1. L’Ajuntament, mitjançant el Patronat de Música, ha recorregut la sentència que
l’obliga a readmetre els set mestres que va acomiadar al mes de febrer.
2. L’Ajuntament, mitjançant el Patronat de Música, ha recorregut contra la
sentència que l’obliga a readmetre als set mestres que va acomiadar al mes de
febrer.
3. L’Ajuntament, mitjançant el Patronat de Música, ha recorregut contra la
sentència que l’obliga a readmetre els set mestres que va acomiadar al mes de
febrer.
c)

1. Després de la intervenció del vocal en representació dels comerciants, la regidora
pren la paraula i li explica que els treballadors varen sol·licitar aquesta
informació i que ella els la va fer arribar.
2. Després de la intervenció del vocal en representació dels comerciants, la regidora
pren la paraula i l’hi explica que els treballadors varen sol·licitar aquesta
informació i que ella els la va fer arribar.
3. Després de la intervenció del vocal en representació dels comerciants, la regidora
pren la paraula i li explica que els treballadors varen sol·licitar aquesta
informació i que ella els hi va fer arribar.
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d) 1. Si la sol·licitud d’iniciació no té els requisits exigits, s’ha de requerir la persona
interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els
documents preceptius.
2. Si la sol·licitud d’iniciació no té els requisits exigits, s’ha de requerir a la persona
interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els
documents preceptius.
3. Si la sol·licitud d’iniciació no té els requisits exigits, s’ha de requerir la persona
interessada per a què, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els
documents preceptius.
e)

1. Als efectes de presentar l’informe d’avaluació preceptiu, s’entén per edifici un cos
constructiu únic, amb independència de la seva situació registral i cadastral o la
seva adreça postal.
2. A l’efecte de presentar l’informe d’avaluació preceptiu, s’entén per edifici un cos
constructiu únic, amb independència de la seva situació registral i cadastral o la
seva adreça postal.
3. Amb l’efecte de presentar l’informe d’avaluació preceptiu, s’entén per edifici un
cos constructiu únic, amb independència de la seva situació registral i cadastral
o la seva adreça postal.

f)

1. De no haver-hi candidats de la categoria o especialitat i mentre que no es
publiquin les llistes definitives de la borsa general de la categoria o especialitat
corresponent, cal acudir a les llistes de borsa existents a cada gerència territorial.
2. Si no hi ha candidats de la categoria o especialitat i mentres no es publiquin les
llistes definitives de la borsa general de la categoria o especialitat corresponent,
cal acudir a les llistes de borsa existents a cada gerència territorial.
3. Si no hi ha candidats de la categoria o especialitat i mentre no es publiquin les
llistes definitives de la borsa general de la categoria o especialitat corresponent,
cal acudir a les llistes de borsa existents a cada gerència territorial.
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1. Dia 16 de setembre de 2014, es va trametre a la persona interessada un escrit
comunicant la consignació del dipòsit previ en relació amb els béns i els drets
expropiats.
2. Dia 16 de setembre de 2014, es va trametre a la persona interessada un escrit en
el qual es va comunicar la consignació del dipòsit previ en relació amb els béns i
els drets expropiats.
3. Dia 16 de setembre de 2014, es va trametre a la persona interessada un escrit bo
i comunicant la consignació del dipòsit previ en relació amb els béns i els drets
expropiats.

h) 1. Durant la trobada, el director general va informar els assistents sobre les novetats
que es posaran en marxa enguany quant al sistema d’observació de grumers en el
litoral balear.
2. Durant la trobada, el director general va informar als assistents de les novetats
que es posaran en marxa enguany quant al sistema d’observació de grumers en el
litoral balear.
3. Durant la trobada, el director general va informar als assistents sobre les
novetats que es posaran en marxa enguany quant al sistema d’observació de
grumers en el litoral balear.
i)

1. Estan obligats a declarar totes les activitats que exerceixen els presidents, els
directors, els gerents o els assimilats de les empreses públiques, les societats, les
entitats i les fundacions en les quals el Govern de la Comunitat Autònoma sigui
titular de més del 50 % del capital social o hi participi, com a mínim, amb més
del 50 % del patrimoni.
2. Estan obligats a declarar totes les activitats que exerceixen els presidents, els
directors, els gerents o els assimilats de les empreses públiques, les societats, les
entitats i les fundacions en les quals el Govern de la Comunitat Autònoma sigui
titular de més del 50 % del capital social o participi, com a mínim, amb més del
50 % del patrimoni.
3. Estan obligats a declarar totes les activitats que exerceixen els presidents,
directors, gerents o assimilats de les empreses públiques, les societats, entitats i
fundacions en les quals el Govern de la Comunitat Autònoma sigui titular de més
del 50 % del capital social o hi participi, com a mínim, amb més del 50 % del
patrimoni.
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1. Es prohibeix netejar les formigoneres i vessar els residus procedents d’aquestes a
la via pública, la xarxa de clavegueram o els solars annexos.
2. Es prohibeix netejar les formigoneres i vessar els residus procedents de les
mateixes a la via pública, la xarxa de clavegueram o els solars annexos.
3. Es prohibeix netejar les formigoneres i vessar els residus que en procedeixen a la
via pública, la xarxa de clavegueram o els solars annexos.
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BLOC 4. TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA (15 PUNTS)
1. Encerclau el terme que correspon a cada definició. (5 punts)

Acreditar oficialment que una còpia d’un document
a)
coincideix amb l’original.
Document de liquidació de la part proporcional de
les pagues extres, de les vacances i d’altres
b)
conceptes econòmics que dóna per acabada la
relació laboral entre un treballador i un empresari.
c)

Ficar-se en un afer sense tenir-hi dret, sense ser-hi
demanat; intervenir-hi.

Document mitjançant el qual habitualment es
d) comuniquen continguts relacionats amb la
tramitació d’un procediment administratiu.

1. Autenticar
2. Acarar
3. Compulsar
1. Quitança
2. Acomiadament
3. Quitament
1. Interposar-se
2. Immiscuir-se
3. Immiscir-se
1. Requeriment
2. Nota interna
3. Ofici

e)

Pagar una quantitat que es deu.

1. Atendre
2. Afrontar
3. Fer front

f)

Període mínim necessari de cotització o contribució
per tenir dret a una prestació.

1. Ocupació
2. Exercici
3. Carència

g)

Resolució dictada per un jutge o un tribunal que
decideix sobre qüestions de tràmit o sobre petició
secundàries o accidentals

1. Interlocutòria
2. Acte
3. Providència

Acció de deturar la resolució o l’execució d’una
h)
causa.

1. Arxivament
2. Sobreseïment
3. Avocació

Encerts
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2. Encerclau o subratllau l’opció correcta o més adequada segons el context de cada
frase. (5 punts)
a) Inicialment, la Conselleria destinarà (la quantia / el montant / la quantitat) de
20.000 euros a aquesta línia de subvencions.
b) Si (s’exhaureix / s’esgota / s’acaba) el crèdit pressupostari abans que acabi el termini per
presentar les sol·licituds, s’ha (de dictar / d’emetre / d’expedir) una resolució en la qual
ha de constar aquesta circumstància i la relació de les sol·licituds que es deneguen per
manca de crèdit.
c) (Tal i com / Tal com / En base al que) (disposa / diu / contempla) l’article 36 de l’Ordenança
municipal, la recollida de residus es fa diàriament.
d) La presidenta (obre / inicia / dóna obertura a) la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior.
e) I, perquè consti, (expedesc / emet / estenc) aquest certificat a petició de la persona
interessada.
f) S’ha observat un error en els pressuposts generals del Consell Insular d’Eivissa
(en relació amb / en relació a / en referència a) la retribució total del personal eventual.
g) El Govern és conscient que s’han d’adoptar mesures eficients per garantir la (liquiditat /
liquidesa / liquidés) de les empreses agràries i pesqueres.
h) El Ple aprovarà definitivament l’ordenança, (tota vegada que / sempre i quan / a no ser que)
durant el termini d’exposició pública no s’hi hagin presentat al·legacions ni
reclamacions.
Encerts
Punts

10
5

9
4,5

8
4

7
3

6
2,5

5
2

4-3
1

2-0
0

27

Certificat de llenguatge administratiu

Juny de 2016

3. Emplenau els espais buits amb un terme sinònim del que hi ha entre parèntesis o que
correspongui a la definició. (5 punts)
a) La finalitat essencial d’aquesta norma és impulsar la dinamització de l’activitat
comercial ___________________________ (al detall) i eliminar les càrregues i les
restriccions administratives en l’exercici d’aquesta activitat.
b) El Govern ___________________________ (ha desposseït del càrrec) l’ambaixador arran
d’un informe en el qual es denuncien anomalies molt greus a l’ambaixada.
c) Disposau d’un termini de deu dies per ___________________________ (emmenar a la
regla allò que se’n separa, purgar dels defectes i dels errors) la vostra sol·licitud; si no, es
considerarà que desistiu de la vostra petició.
d) El

secretari

va

haver

de

rectificar

l’acta

perquè

no

hi

constava

___________________________ (la verificació i la conformitat) de la presidenta de la
Comissió.
e) Quan no se satisfà un deute en els terminis corresponents s’ha de pagar
___________________________ (l’import addicional que s’ha d’abonar) que preveu
l’article 28 de la Llei general tributària.
f) En aquest full cal ___________________________ (posar un senyal a) les especialitats
formatives conduents als certificats de professionalitat que estau interessats a oferir en
el vostre centre de treball.
g) Per fer aquest tràmit administratiu, us heu de ___________________________
(comparèixer) a la Unitat de Trànsit dia 13 de juny de 2016, de les 9 h a les 14 h.
h) Les pagues extraordinàries s’abonen proporcionalment en cas que no s’hagin prestat
serveis durant tot el període de ___________________________ (retribució per raó d’un
servei o d’una feina).
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