Certificat de llenguatge administratiu

ÀREA DE LLENGÜES

CERTIFICAT DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU
MODEL DE PROVA

Puntuació
mínima
BLOC 1. COMPRENSIÓ ESCRITA
(10 punts)

5

BLOC 2. EXPRESSIÓ ESCRITA
(50 punts)

25

BLOC 3. CONEIXEMENTS PRÀCTICS
DE LLENGUATGE
ADMINISTRATIU (25 punts)
BLOC 4. TERMINOLOGIA I
FRASEOLOGIA (15 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL (100 punts)

QUALIFICACIÓ

12,5
7,5
50
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Model de prova

BLOC 1. COMPRENSIÓ ESCRITA (10 PUNTS) 1
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.
Article 1. Concepte, modalitats i règim jurídic
1. Es considera venda ambulant o no sedentària la que efectuen els comerciants fora d’un establiment
comercial permanent, sigui quina sigui la periodicitat i el lloc on es duu a terme.
2. L’exercici de la venda ambulant o no sedentària es pot efectuar en alguna de les modalitats següents:
a) Venda en mercats.
b) Venda en mercats ocasionals o periòdics.
c) Venda a la via pública.
d) Venda ambulant en camions tenda.
3. L’activitat comercial desenvolupada sota alguna de les modalitats de venda ambulant o no sedentària
s’ha d’efectuar amb subjecció al règim general de la Llei 7/1996, sens perjudici de complir altres normes
que hi siguin aplicables.
Article 2. Règim d’autorització
1. Correspon als ajuntaments determinar la zona d’emplaçament per a l’exercici de la venda ambulant o no
sedentària, fora de la qual no es pot exercir l’activitat comercial. Els llocs de venda ambulant o no
sedentària no es poden situar en els accessos a edificis d’ús públic, establiments comercials i industrials,
ni en llocs que dificultin l’accés a la circulació.
2. Per a cada emplaçament concret i per cada una de les modalitats de venda ambulant o no sedentària que
es proposin exercir, els comerciants han de sol·licitar una autorització, que atorguen els ajuntaments
respectius.
Article 3. Característiques de l’autorització
1. L’autorització per a l’exercici de la venda ambulant o no sedentària té una durada limitada. L’ajuntament
ha de fixar la durada d’aquesta autorització, amb la ponderació prèvia de l’amortització de la inversió
efectuada i de la remuneració equitativa dels capitals desemborsats pel prestador.
2. L’autorització és transmissible si es comunica prèviament a l’Administració competent. Les
administracions públiques poden comprovar i inspeccionar, en tot moment, els fets, les activitats, les
transmissions i altres circumstàncies de l’autorització concedida, i han de notificar, si escau, als òrgans
autonòmics de defensa de la competència els fets dels quals tenguin coneixement en l’exercici de les
seves funcions que puguin constituir una infracció de la legislació de defensa de la competència.
3. L’autorització ha de definir, almenys, el termini de validesa, les dades identificatives del titular, el lloc o
llocs en què es pot exercir l’activitat, els horaris i les dates en què es pot dur a terme, com també els
productes autoritzats per a la venda.
Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no sedentària
(adaptació)

Els enunciats dels exercicis de comprensió escrita són a tall d’exemple. En aquests exercicis es pot demanar a
l’examinand que respongui unes preguntes a partir d’un text, que ordeni els fragments d’un text, que identifiqui els
fragments que pertanyen a un document administratiu, etc.
1
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V

F

a) Segons la disposició, hi ha quatre modalitats de venda ambulant o no
sedentària. En tots els casos es tracta d’activitats comercials que tenen lloc
fora d’un establiment comercial permanent, independentment de la
periodicitat i del lloc on es facin.
b) La Llei 7/1996 estableix el règim específic de les modalitats de venda
ambulant.
c) Els ajuntaments són els encarregats de fixar on es pot dur a terme la venda
ambulant o no sedentària, sense cap tipus de restricció. Fora dels llocs
establerts, no es pot dur a terme aquest tipus d’activitat comercial.
d) L’Administració competent concedeix l’autorització per exercir la venda
ambulant o no sedentària, amb una sol·licitud prèvia del comerciant
únicament per cada una de les modalitats.
e) Els fets que puguin constituir infracció de la legislació de defensa de la
competència s’han de comunicar a l’òrgan estatal de defensa de la
competència.
f) En l’autorització s’ha de fixar, com a mínim, la informació següent: el
període de validesa, les dades d’identificació del titular, els productes que
pot vendre el comerciant, el lloc o llocs en què pot dur a terme l’activitat, i
els horaris i les dates en què pot exercir la venda ambulant o no sedentària.
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2. A continuació hi ha sis fragments de documents administratius diversos. Llegiu-los
atentament i relacionau-los amb una de les nocions assenyalades al final de l’exercici.

A

Aprovar el contracte d’arrendament, concertat de manera directa, de l’immoble del
carrer de Joan Maragall, 132, de Palma, per ubicar-hi les dependències de la
Direcció General de Cooperació.

B

Per tot això, inform favorablement sobre l’aprovació i la formalització del contracte
d’arrendament, concertat de manera directa, de l’immoble del carrer de Joan
Maragall, 132, de Palma, per ubicar-hi les dependències de la Direcció General de
Cooperació.

C

Que, en data 15 de juny de 2013, la senyora Paula Juan Mulet va sol·licitar la
concessió d’un ajut per a estudis al fons social al qual té dret el personal funcionari.

D

Que, en data 15 de juny de 2013, vaig sol·licitar la concessió d’un ajut per a estudis
al fons social al qual té dret el personal funcionari.

E

Us comunic que el cap del Servei de Contractacions ha informat favorablement
sobre l’aprovació i la formalització del contracte d’arrendament, concertat de
manera directa, de l’immoble del carrer de Joan Maragall, 132, de Palma, per
ubicar-hi les dependències de la Direcció General de Cooperació.

F

Dia 23 de juny de 2013, el cap del Servei de Contractacions va emetre un informe
favorable sobre l’aprovació i la formalització del contracte d’arrendament,
concertat de manera directa, de l’immoble del carrer de Joan Maragall, 132, de
Palma, per ubicar-hi les dependències de la Direcció General de Cooperació.

Encerts
Punts

12
10

Cos d’una carta

Conclusió

Exposició d’una sol·licitud

Certificació

Antecedent

Acord

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) 2
1. Durant dos dies del mes de juliol de 2013 va tenir lloc a Formentera el III Congrés de
Desenvolupament Local, amb una durada de 12 hores. Un dels ponents, que, a més,
va formar part del Comitè Científic, us demana que com a secretari o secretària de la
Comissió Organitzadora del Congrés certifiqueu aquests dos fets (extensió
aproximada, 90 paraules). (20 punts)

Els enunciats dels exercicis d’expressió escrita són a tall d’exemple. En aquests exercicis es pot demanar a
l’examinand que redacti qualsevol dels documents estudiats durant el curs.
2

4
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2. Sou el secretari o la secretària de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
Redactau l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc dia 10 d’octubre de 2013 i a la
qual assistiren set dels nou membres. Entre d’altres, s’hi tractà de l’avaluació
d’impacte ambiental del Centre d’Estudis Tecnològics, que s’ha d’ubicar al campus
universitari, i de l’aprovació del Pla Anual Mediambiental de 2014 (extensió
aproximada, 250 paraules). (30 punts)

6
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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. Per part del Ple es va aprovar la reforma integral del poliesportiu municipal.
2. La reforma integral del poliesportiu municipal fou aprovada pel Ple.
3. El Ple va aprovar la reforma integral del poliesportiu municipal.

b)

1. L’esmentat Decret estableix que les persones beneficiàries d’aquests ajuts han de
complir les següents obligacions:
2. El Decret esmentat estableix que les persones beneficiàries d’aquests ajuts han de
complir les obligacions següents:
3. L’esmentat Decret estableix que les persones beneficiàries d’aquests ajuts han de
complir les obligacions següents:

c)

1. Ha de dictar la resolució de nomenament el conseller competent en la matèria.
2. El conseller competent en la matèria, ha de dictar la resolució de nomenament.
3. El conseller competent en la matèria ha de dictar la resolució de nomenament.

d)

1. Us tramet la factura que l’empresa Pintures Coll Ferran ha fet arribar a la
Conselleria, perquè la pagueu al més aviat possible.
2. Us tramet la factura que l’empresa Pintures Coll Ferran ha fet arribar a la
Conselleria, perquè procediu al seu pagament al més aviat possible.
3. Us tramet la factura que l’empresa Pintures Coll Ferran ha fet arribar a la
Conselleria, perquè en faceu el pagament al més aviat possible.

e)

1. Dia 22 de setembre de 2010, la consellera d’Educació i Cultura va dictar una
resolució ordenant l’inici del procediment.
2. Dia 22 de setembre de 2010, la consellera d’Educació i Cultura va dictar una
resolució per la qual va ordenar l’inici del procediment.
3. Dia 22 de setembre de 2010, la consellera d’Educació i Cultura va dictar una
resolució a través de la qual ordenava l’inici del procediment.
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1. Adjunt us tramet tres còpies del conveni de col·laboració perquè les signeu i ens
les torneu tan aviat com sigui possible.
2. Us tramet, adjunt, tres còpies del conveni de col·laboració perquè les signeu i ens
les torneu tan aviat com sigui possible.
3. Us tramet, adjuntes, tres còpies del conveni de col·laboració perquè les signeu i
ens les torneu tan aviat com sigui possible.

g)

1. D’acord amb l’establert en l’article 38 del Decret 80/2004, heu de presentar un
informe que justifiqui la modificació de la partida pressupostària.
2. D’acord amb el que estableix l’article 38 del Decret 80/2004, heu de presentar
un informe que justifiqui la modificació de la partida pressupostària.
3. D’acord al que estableix l’article 38 del Decret 80/2004, heu de presentar un
informe que justifiqui la modificació de la partida pressupostària.

h)

1. El propi batle va citar el regidor d’Urbanisme al seu despatx per intentar
solucionar el problema.
2. El mateix batle va citar el regidor d’Urbanisme al seu propi despatx per intentar
solucionar el problema.
3. El batle va citar el regidor d’Urbanisme al seu despatx per intentar solucionar el
problema.

i)

1. La instructora de l’expedient 4/2010, de conformitat amb la Llei 3/2007, va citar
els testimonis per prendre’ls declaració.
2. La instructora de l’expedient va citar, de conformitat amb la Llei 3/2007, els
testimonis per prendre’ls declaració.
3. De conformitat amb la Llei 3/2007, la instructora de l’expedient va citar els
testimonis per prendre’ls declaració.

j)

1. Dia 23 de juliol de 2010, el cap del Servei de Joventut va emetre un informe
desfavorable a la concessió d’una subvenció a l’entitat Estel del Pla.
2. Dia 23 de juliol de 2010, el cap del Servei de Joventut emet informe desfavorable
a la concessió d’una subvenció a l’entitat Estel del Pla.
3. Dia 23 de juliol de 2010, el cap del Servei de Joventut emet un informe
desfavorable a la concessió d’una subvenció a l’entitat Estel del Pla.

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 contraccions
necessàries de l’article. (5 punts)
a) ___________________ (El Reial decret) 1393/2007, de 29 d’octubre, estableix
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
b) Heu de fer l’ingrés en ___________________ (el compte corrent) 0000 204 24 303030303
de l’entitat bancària.
c) Aquest centre romandrà obert tots els dies a partir de les 9 ______________ (hores).
d) Des del mes de maig la seu de la institució s’ha traslladat al ______________ (passeig)
de Sagrera, 4.
e) Si voleu més informació, us podeu posar en contacte amb la responsable del Programa
als ______________ (telèfons) 971 17 00 00 i 971 17 60 60.
f) El nou local està situat al carrer de Ticià, ______________ (número) 33, ______________
(baixos).
g) Les ______________ (comunitats autònomes) no són competents en aquesta matèria.
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)3
a)

La presidenta presenta les persones expertes convidades a la sessió el senyor Jacint
Fuster director de l’empresa Tota Ona SA la senyora Brígida Tur responsable de
vendes de Platja Mar i la senyora Francesca Garcias gerent de Barcasol CB.

b)

La disposició transitòria única estableix literalment el següent sempre que sigui
compatible i no suposi perjudici o retard en la tramitació la supressió de l’obligació
d’aportar els documents és aplicable als procediments iniciats amb anterioritat a
l’entrada en vigor d’aquest Decret.

c)

El Govern de les Illes Balears ha d’aprovar el pla estratègic de cada conselleria que
ha d’incloure les subvencions dels seus òrgans i dels organismes i altres ens públics
que hi estiguin vinculats no obstant això el Govern pot aprovar plans estratègics

3

En l’exercici de puntuació les errades comeses es resten dels encerts.
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especials, quan la seva importància en justifiqui el desplegament particularitzat o
plans estratègics conjunts, quan en la gestió hi participin diverses conselleries o
organismes de diferents conselleries.
d)

Enric Llopis i Puig degà del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears COQIB
amb adreça social al carrer del Metge Josep Morell 8 baixos 07004 Palma i número
d’identificació fiscal Q256668801A.

Encerts
Punts

20-19
5

18-17
4

16-14
3

13-12
2,5

11-10
2

9-8
1,5

7-6
1

5-0
0

4. Encerclau o subratllau les paraules dels fragments següents que han d’anar en
majúscula inicial. (5 punts)4
a) El patronat de la fundació esport i natura es va reunir a la sala de juntes de la seu de
l’entitat.
b) L’alumna ha presentat el certificat acreditatiu del curs d’excel·lència turística.
c) La cap de l’advocacia de la comunitat autònoma dissertà sobre el codi civil.
d) El consell de govern ha aprovat el projecte de decret pel qual es regulen els premis
Cornelius Atticus i Ramon Llull.
e) L’exposició de motius esmenta la voluntat de difondre els valors patrimonials de la
serra de tramuntana entre l’alumnat d’educació secundària.
f) El consistori d’Eivissa ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre béns immobles.

Encerts
Punts

16-15
5

14-13
4

12-11
3

10-9
2,5

8-7
2

6
1,5

5
1

4-0
0

En l’exercici de majúscules i minúscules les errades comeses es resten dels encerts. Es considera un encert marcar
correctament l’ítem complet, sigui una paraula (patronat > Patronat) o una denominació formada per més d’un mot
(fundació esport i natura > Fundació Esport i Natura).
4
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5. De les tres opcions següents, indicau quina és la correcta. (5 punts)
a)

b)

c)

d)

e)

1.

Arrel de la Sentència del Tribunal Constitucional de 21 de maig de 2007, es va
considerar necessari elaborar una disposició reglamentària que recollís i desplegàs
aquestes normes de categoria legal.

2.

Arran de la Sentència del Tribunal Constitucional de 21 de maig de 2007, es va
considerar necessari elaborar una disposició reglamentària que recollís i desplegàs
aquestes normes de categoria legal.

3.

A rel de la Sentència del Tribunal Constitucional de 21 de maig de 2007, es va
considerar necessari elaborar una disposició reglamentària que recollís i desplegàs
aquestes normes de categoria legal.

1.

La Conselleria vol establir el procediment extraordinari al qual s’ha d’ajustar el procés
de regularització sectorial de les places turístiques.

2.

La Conselleria vol establir el procediment extraordinari al que s’ha d’ajustar el procés de
regularització sectorial de les places turístiques.

3.

La Conselleria vol establir el procediment extraordinari a que s’ha d’ajustar el procés de
regularització sectorial de les places turístiques.

1.

Us tramet l’escrit que ha presentat la senyora Maria Bestard Buades, doncs la Direcció
General de Patrimoni és la competent en la matèria objecte de la queixa que hi exposa.

2.

Us tramet l’escrit que ha presentat la senyora Maria Bestard Buades, atès que la
Direcció General de Patrimoni és la competent en la matèria objecte de la queixa que hi
exposa.

3.

Us tramet l’escrit que ha presentat la senyora Maria Bestard Buades, per què la Direcció
General de Patrimoni és la competent en la matèria objecte de la queixa que hi exposa.

1.

El personal sanitari ha amenaçat la Conselleria amb mobilitzacions i aturades, el que
podria retardar la posada en funcionament del nou hospital.

2.

El personal sanitari ha amenaçat la Conselleria amb mobilitzacions i aturades, cosa que
podria retardar la posada en funcionament del nou hospital.

3.

El personal sanitari ha amenaçat la Conselleria amb mobilitzacions i aturades, el què
podria retardar la posada en funcionament del nou hospital.

1.

El conseller ha decidit convocar tots els representants sindicals per intentar redreçar la
situació al més aviat possible.

2.

El conseller ha decidit convocar a tots els representants sindicals per intentar redreçar la
situació el més aviat possible.

3.

El conseller ha decidit convocar a tots els representants sindicals per intentar redreçar la
situació al més aviat possible.
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1.

Com que no està d’acord amb la decisió del Tribunal, l’empresa Eines Informàtiques ha
recorregut la sentència.

2.

Com que no està d’acord amb la decisió del Tribunal, l’empresa Eines Informàtiques ha
recorregut a la sentència.

3.

Com que no està d’acord amb la decisió del Tribunal, l’empresa Eines Informàtiques ha
recorregut contra la sentència.

1.

El tècnic del Servei Jurídic ha informat favorablement sobre l’esborrany del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears.

2.

El tècnic del Servei Jurídic ha informat favorablement l’esborrany del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears.

3.

El tècnic del Servei Jurídic ha informat favorablement en relació a l’esborrany del
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears.

1.

Com que ja tenia tota la documentació que li havien encarregat els membres de la
Comissió, l’hi va enviar per correu intern.

2.

Com que ja tenia tota la documentació que li havien encarregat els membres de la
Comissió, els la va enviar per correu intern.

3.

Com que ja tenia tota la documentació que li havien encarregat els membres de la
Comissió, els hi va enviar per correu intern.

1.

Us tramet la circular del secretari general. Convé que en faceu arribar una còpia a tots
els caps de servei.

2.

Us tramet la circular del secretari general. Convé que faceu arribar una còpia a tots els
caps de servei.

3.

Us tramet la circular del secretari general. Convé que els en faceu arribar una còpia a
tots els caps de servei.

1.

La presidenta presenta a la resta de membres la proposta de cursos de formació general
per a l’any 2011, i exposa les novetats i els canvis de la mateixa respecte de l’oferta de
l’any 2010.

2.

La presidenta presenta a la resta de membres la proposta de cursos de formació general
per a l’any 2011, i n’exposa les novetats i els canvis de la mateixa respecte de l’oferta de
l’any 2010.

3.

La presidenta presenta a la resta de membres la proposta de cursos de formació general
per a l’any 2011, i n’exposa les novetats i els canvis respecte de l’oferta de l’any 2010.

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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BLOC 4. TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA (15 PUNTS)
1. Encerclau el terme que correspon a cada definició. (5 punts)

a)

b)

Document de caràcter protocol·lari que es fa servir per a
comunicacions interpersonals breus, com ara
agraïments, salutacions, oferiments, etc.

1. Salut

Comminació per la qual hom adverteix severament algú
per tal que faci o no faci alguna cosa sota l’amenaça
d’una pena determinada.

1. Advertiment

2. Salutació
3. Saluda

2. Advertència
3. Apercebiment
1. Exercir

c)

Complir els deures d’una professió, d’un càrrec, etc.

2. Ostentar
3. Contemplar
1. Bianual

d)

Que té lloc dues vegades cada any.

2. Biennal
3. Bianyal

e)

f)

g)

h)

Fer constar en un imprès o sol·licitud les dades que es
demanen.

Conjunt de documents que conformen el procediment
judicial.

Fer passar a altri la propietat, el domini o un altre dret
sobre una cosa.

Augment del valor d’una cosa per causes extrínseques
sense que s’hi hagi de fer cap millora.

Encerts
Punts

8
5

7
4

6
3

5
2,5

4
2

3
1,5

2
1

1. Complimentar
2. Emplenar
3. Registrar
1. Actuacions
2. Autos
3. Autes
1. Alinear
2. Traspassar
3. Alienar
1. Plusvàlua
2. Plusvalua
3. Plusvalia

1-0
0
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2. Encerclau o subratllau l’opció correcta o més adequada segons el context de cada
frase. (5 punts)
a) La secretària ha d’expedir (un certificat / una certificació) de l’acord que va prendre la
Comissió en la darrera sessió.
b) Un comunic que disposau d’un termini de deu dies per (subsanar/esmenar/corregir) la
vostra sol·licitud.
c) Per ordre de la jutgessa que instrueix el cas,
(escorcollaren/registraren/enregistraren) l’habitatge del detingut.

els

agents

policials

d) En aquests casos, és procedent (l’arxiu / l’arxivament / l’arxivació) de l’expedient.
e) El Departament Jurídic ha elaborat el reglament que (desenvolupa/desplega/desenrotlla) el
Decret 99/2009.
f) El senyor Dalmau (va senyalar / va assenyalar / va ressaltar) que cal respectar totes les
disposicions legals en el projecte d’ampliació de l’edifici.
g) La Llei 30/1992 (estableix/contempla/fitxa) un termini d’un mes per interposar el recurs
de reposició, si l’acte és exprés.
h) El fiscal del cas l’ha acusada de malversar (caudals/cabdals/cabals) públics.
i) Després de les darreres decisions que havia pres la directora general, el president va
decidir (destituir-la / cessar-la / despedir-la).
j) El Servei de Farmàcia ha (emès/dictat/expedit) un informe sobre les anomalies detectades
en quatre establiments farmacèutics.
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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3. Emplenau els espais buits amb un terme sinònim del que hi ha entre parèntesis o que
correspongui a la definició. (5 punts)
a) Les

còpies

de

tota

la

documentació

necessària

s’han

de

presentar

___________________ (amb acreditació oficial que coincideixen amb l’original).
b) La

jutgessa

va

fer

comparèixer

la

part

demandada

per

la

via

de

___________________________ (obligació a fer o complir alguna cosa en virtut d’autoritat).
c) Avui s’ha publicat el seu _______________________ (designació) com a nou gerent de
l’Hospital de Can Misses.
d) És necessari que consti el _______________________ (conformitat) de la presidenta en
tots els certificats sobre acords de l’òrgan.
e) El gerent va ______________________ (despatxar un document oficial) un certificat en què
s’acreditava el nombre d’hores que havia treballat a l’entitat.
f) La Comissió ha d’analitzar la situació actual i, ____________________ (si és procedent),
acordar mesures per redreçar-la.
g) El Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma ha desestimat el
____________________ (litigi judicial entre parts) interposat en contra de la segregació
dels terrenys de Son Real en 43 finques.
h) Aquest complement s’ha de ____________________ (tenir dret a una retribució per raó d’un
treball o servei) per cada període de tres anys de serveis efectius acumulats i reconeguts a
l’empresa.

Encerts
Punts

8
5

7
4

6
3

5
2,5

4
2

3
1,5

2
1

1-0
0
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