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ÀREA 1

Comprensió lectora (10 punts)

EXERCICI 1
Llegiu atentament el text que teniu a continuació i, d’acord amb la informació
que conté, indicau si les afirmacions de la taula següent són vertaderes (V) o
falses (F).
Abans de començar, els becaris poden fer
un curs opcional d’adaptació al CBE d’una
durada màxima de 10 dies.
El CBE també es compromet a sufragar el
bitllet d’avió d’anada i el de tornada al
començament i al final de l’estada dels
becaris a Brussel·les.
Mentre els beneficiaris gaudeixen de la
beca, estan coberts per una assegurança a
càrrec del CBE.

Bases per les quals es regeix la segona
convocatòria per concedir dues beques
del Centre Balears Europa (CBE)
Objectius
- Adquirir una experiència formativa de
caràcter pràctic a Brussel·les.
- Conèixer el funcionament de les
institucions, les polítiques i les accions de
la Unió Europea.
- Participar en l’activitat habitual i
col·laborar en les tasques tècniques de
l’oficina de Brussel·les: cercar informació
i preparar material i documentació, assistir
a reunions o conferències d’institucions i
òrgans de la Unió Europea, i col·laborar en
la preparació d’informes, butlletins, etc.
- Assolir uns coneixements pràctics amplis
del que suposa la pertinença d’Espanya,
especialment de les Illes Balears, a la
Unió Europea.

Requisits dels destinataris
1. Els destinataris han d’acreditar:
- Una titulació universitària: llicenciatura
o títol de grau.
- Coneixements d’anglès corresponents al
nivell B2 del Marc europeu comú de
referència per a les llengües (MECR),
com a mínim.
- Coneixements de català corresponents al
nivell B2 del MECR, com a mínim.
- La ciutadania d’un dels estats membres
de la Unió Europea.
- La residència a les Illes Balears.
2. Els candidats no poden tenir més de 30
anys.
3. A aquesta convocatòria no s’hi poden
presentar persones que anteriorment han
gaudit d’una beca del CBE.

Dotació
El CBE es compromet a concedir dues
beques per un import de 1.200,00 euros
mensuals bruts cada una durant el temps de
permanència dels beneficiaris a Brussel·les,
excloent-ne el mes de vacances (13.200,00
euros anuals). A aquesta quantitat, s’hi ha
de practicar la retenció de l’IRPF i de la
quota corresponent en el règim de la
Seguretat Social.
Durant el temps de formació pràctica,
cada becari pot disposar, a més, d’una
dotació màxima de 200,00 euros bruts
mensuals per a activitats de formació
complementària, el cost de les quals s’ha
de justificar prèviament. Aquesta dotació
no es pot acumular d’un mes a l’altre.

Terminis
- Presentació de candidatures: des de
l’endemà de la publicació de la
convocatòria de les beques en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears fins al 5
d’octubre de 2012, a les 14 hores.
- Data d’incorporació a l’oficina de
Brussel·les: 1 de desembre de 2012.
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[...]

Condicions

Lloc i forma de presentació de la
documentació

La durada del programa de formació en
pràctiques és de 12 mesos (incloent-hi el
mes de vacances) a partir de la incorporació
del becari a l’oficina del CBE a Brussel·les.
Obtenir una beca no implica cap relació
contractual amb l’entitat, ni cap compromís
professional una vegada acabada la beca.
El baix rendiment en l’aprenentatge del
programa de formació en pràctiques és
motiu perquè el director gerent del CBE, a
proposta del sotsdirector de l’Àrea de
Formació, Informació i Divulgació, pugui
retirar la condició de becari.
Si el becari vol renunciar a la beca abans
dels 12 mesos prevists, ho ha de comunicar
al CBE com a mínim amb 15 dies
d’antelació. Si ho comunica més tard, se li
detraurà de la retribució mensual i de
qualsevol altre dret que li pugui correspondre
la part proporcional als dies de retard en la
comunicació de la renúncia.
Els suplents de la convocatòria poden
ocupar, per ordre correlatiu, les vacants
que es produeixin durant els tres primers
mesos des de l’inici de l’activitat. En
aquest cas, els suplents s’han d’integrar en
el mateix grup de la convocatòria fins a
acabar el període de formació.
El becari ha de respectar el fet d’estar
integrat en una entitat pública i en cap
moment no pot posar en perill el bon nom
del CBE.
Per formalitzar la condició de becari a
l’oficina de Brussel·les del CBE, la
persona becada ha de signar un document
d’acceptació de les condicions de la beca.
La formació pràctica al CBE és de 35
hores setmanals.
Els becaris poden ampliar la formació
amb altres cursos complementaris. Per
obtenir la dotació destinada a aquesta
finalitat, el CBE ha d’autoritzar el
contingut dels cursos d’acord amb els
objectius d’aquesta subvenció.
L’horari de formació complementària ha
de ser compatible amb el desenvolupament
normal de la jornada diària al CBE que
s’hagi acordat.

La documentació es pot presentar a les
oficines del Centre Balears Europa (carrer
del Palau Reial, 17, 07001 Palma), entre
les 9.00 i les 14.00 h.
També es pot enviar per missatgeria o per
correu postal a la mateixa adreça. En
aquest cas, abans del 5 d’octubre a les
14.00 h, cal enviar al CBE, per correu
electrònic o per fax, una còpia del rebut
amb l’hora i la data de sortida de la
documentació.
Tota la documentació requerida s’ha de
presentar correctament abans del 10
d’octubre, a les 14.00 h. No es tindran en
compte les esmenes que es facin o els
documents que es presentin posteriorment.
La documentació s’ha de presentar
compulsada. No s’ha de trametre cap
original.
[...]
Procediment de selecció dels candidats
Una vegada valorats els mèrits presentats,
un jurat de selecció ha d’entrevistar els
deu candidats que hagin obtingut més
puntuació. En aquesta entrevista, que s’ha
de puntuar com a màxim amb 10 punts,
els candidats han de demostrar els seus
coneixements de la realitat social i cultural
de les Illes Balears i de la Unió Europa.
La puntuació obtinguda pel candidat en
l’entrevista s’ha de sumar a la puntuació
que hagi obtingut en la fase de valoració
de mèrits.
[...]
El jurat ha de seleccionar dos candidats i
tres suplents, per ordre de puntuació.
Una vegada publicada aquesta convocatòria
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
les notificacions i qualsevol altra
comunicació posterior, en general, s’han
d’adreçar a les persones interessades a
través de la web del Centre Balears
Europa (<www.cbe.es>).
[...]
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El becari ha d’acreditar l’aprofitament de
la formació complementària mitjançant
documents de control d’avaluació.
Una vegada acabada l’estada a Brussel·les,
el becari ha de presentar una memòria de
les activitats que ha duit a terme en el
marc de la beca i, si pertoca, l’acreditació
de la formació complementària.
Es preveu la possibilitat de prorrogar la
beca per un termini màxim d’un any, amb
els mateixos criteris que la beca original,
subjecta a les condicions següents:
a) La pròrroga està vinculada a les
necessitats i a la disponibilitat del CBE, i

en cap cas no s’ha de considerar que els
becaris hi tenen dret.
b) La concessió de la pròrroga depèn de
l’avaluació del grau d’aprofitament de la
beca, determinat pel director gerent del
CBE, a proposta del sotsdirector de l’Àrea
de Formació, Informació i Divulgació.
BOIB núm. 136, de 15 de setembre de 2012
(adaptació)

V

F

a) Si un becari renuncia a la beca i ho comunica al CBE amb una
antelació de vint dies, no se li descomptarà part de la retribució
mensual ni de la dotació per formació complementària.
b) Els dos becaris seleccionats han de fer un curs de 10 dies
d’adaptació al CBE.
c) El sotsdirector de l’Àrea de Formació, Informació i Divulgació pot
retirar la condició de becari en cas de baix rendiment en
l’aprenentatge del programa de formació en pràctiques.
d) Els becaris poden optar a prorrogar la beca per un màxim d’un
any segons el grau d’aprofitament de la formació en pràctiques i
també de les necessitats del CBE.
e) Els aspirants han d’haver formalitzat la seva candidatura abans del
5 d’octubre de 2012, a les 14 hores, i han d’haver presentat
necessàriament tota la documentació abans d’aquesta mateixa data.
f) Si es produeix una vacant quan fa cinc mesos que s’ha iniciat
l’activitat, la cobrirà el candidat suplent corresponent.
g) La beca està dotada amb 13.200 euros anuals bruts; a més, el
becari disposa de 200 euros bruts cada mes per a formació
complementària, el contingut de la qual el CBE ha d’autoritzar
prèviament.
h) La jornada diària de formació pràctica al CBE és de 7 h.

Criteris de puntuació
Encerts
8
Puntuació
5

7
4,17

6
3,33

5
2,50

4
2

3

3
1,5

2
1

1
0,5

0
0
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EXERCICI 2
Relacionau cada un dels conceptes següents amb els fragments que teniu a
continuació.
Concepte

Fragment

A. Conclusió
B. Fet
C. Disposició transitòria
D. Citació
E. Fonament de dret
1.

Sobre la base del que s’ha exposat, dispòs que els subjectes passius o obligats
tributaris que figuren en la relació anterior, o els seus representants degudament
acreditats, compareguin en el termini de 15 dies naturals, comptadors a partir de
l’endemà d’aquesta publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h, als Serveis Centrals de l’Agència Tributària de les Illes
Balears (carrer de Can Troncoso, 1, de Palma), a l’efecte de [...]

2.

Se li va reconèixer mitjançant una resolució l’ajuda econòmica d’acompanyament
per participar en el programa de requalificació professional de les persones que
exhaureixin la protecció per desocupació, establerta en el Reial decret llei 1/2011,
d’11 de febrer, prorrogada pel Reial decret llei 10/2011, de 26 d’agost, i desplegada
per les resolucions de 15 de febrer i 30 d’agost de 2011, per un període de sis mesos
i un import màxim de 2.396,28 euros.

3.

Els apartats g i i de l’article 15.2 del Decret 30/2001, de 23 de febrer, de constitució
i règim jurídic del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 28, de 6 de
març), modificat pel Decret 9/2005, de 28 de gener (BOIB núm. 17, d’1 de febrer),
estableixen que és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure
obligacions i proposar pagaments del Servei, i també concedir ajuts i subvencions.

4.

És procedent estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel
senyor Pere Comes Puig en la quantia de 900,00 € més els interessos que pertoquin
per demora, si és el cas, en el pagament de la indemnització fixada, els quals s’han
d’exigir segons el que estableix la Llei general pressupostària.

5.

Els recursos sanitaris de l’Hospital Joan March, de l’Hospital Psiquiàtric i de
l’Hospital General, gestionats actualment per l’entitat pública empresarial Gestió
Sanitària de Mallorca, passaran a ser gestionats per la gerència territorial a què es
refereix la lletra i de l’article 19.2 en la data en què s’aprovi l’extinció d’aquesta
entitat pública empresarial i la integració efectiva d’aquesta en el Servei de Salut.
Criteris de puntuació
Encerts
5
Puntuació
5

4
3,75

3
2,50
4

2
1,67

1
0,83

0
0
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ÀREA 2

Expressió escrita (50 punts)

EXERCICI 1

(30 PUNTS)

En un establiment de restauració s’ha produït una infecció per salmonel·losi
que ha afectat diversos clients. Sou la persona encarregada d’instruir
l’expedient sancionador que s’ha obert a aquest restaurant. Redactau la
resolució que tanca l’expedient en la via administrativa. Si heu de citar
normativa, us la podeu inventar.
(200-250 paraules)
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EXERCICI 2

(20 PUNTS)

Durant la instrucció del procediment sancionador a què fa referència l’exercici
anterior, el representant legal del restaurant ha vingut a l’oficina per consultar
l’expedient. Redactau la diligència corresponent a aquest fet.
(50-75 paraules)
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ÀREA 3 Coneixements pràctics de llenguatge administratiu (40 punts)
EXERCICI 1
MAJÚSCULES I MINÚSCULES. Encerclau les lletres que han d’anar amb
majúscules.
1.

per això, i tenint en compte que, pel que fa a les mesures previstes en el
pla economicofinancer de reequilibri de les illes balears 2012-2014 [...].

2.

en l’àmbit de l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment
amb fons públics, la conselleria competent en matèria d’educació ha de
finançar els complements econòmics destinats a completar la prestació
per incapacitat temporal del règim de la seguretat social del personal
docent no universitari [...].

3.

l’administració autonòmica, a través de la conselleria d’educació, cultura
i universitats, queda subrogada en tots els drets i les obligacions dels
quals sigui titular el consell de la joventut de les illes balears.

4.

amb aquesta publicació s’inicia la col·lecció «estudis i propostes», per
mitjà de la qual es donaran a conèixer altres criteris lingüístics.

5.

la comissió de govern de l’ajuntament de ciutadella va estudiar el
procediment de responsabilitat patrimonial que s’havia obert per un
accident durant les festes de sant joan.

6.

ahir es publicà la resolució del president del patronat de la fundació per a
l’escola superior d’art dramàtic de les illes balears de 16 de juliol de 2012
mitjançant la qual es nomena un vocal del patronat.

7.

enguany, el gabinet de toponímia organitzarà les v jornades de
toponímia.

8.

«el règim jurídic de les permutes financeres» és la ponència que es va
presentar el 17 d’abril de 2012 a l’il·lustre col·legi d’advocats de les illes
balears.

9.

la cap del servei jurídic va publicar un article a la revista llengua i dret.
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10. el govern de les illes balears tramita un projecte de decret sobre la
concessió de subvencions directes a entitats locals per a projectes en
matèria d’immigració.
EXERCICI 2
TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA. Encerclau l’opció correcta o més adequada en
llenguatge administratiu per a cada un dels enunciats següents:
1. En cas de vacant, absència o malaltia del president de l’òrgan col·legiat, el
membre de més jerarquia, antiguitat i edat, per aquest ordre,
.......................... la presidència.
a) n’ha d’ostentar
b) n’ha de detentar
c) n’ha d’exercir
d) n’ha de representar
2. Segons l’opinió d’alguns testimonis, l’actuació policial del ........................
va ser excessivament contundent.
a) dia dels fets
b) dia d’autos
c) dia d’autes
d) dia d’actes
3. Els portaveus de l’entitat bancària van anunciar que la situació era difícil,
però que la ............................. bancària estava assegurada.
a) liquidés
b) liquidesa
c) liquiditat
d) liquidès
4. S’ha creat un servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies
amb dificultats per ......................... dels préstecs hipotecaris i que es
troben, per aquesta causa, en risc de perdre ............................... principal.
a) afrontar el pagament / la seva vivenda
b) d’atendre el pagament / la seva vivenda
c) fer front al pagament / el seu habitatge
d) respondre del pagament / el seu habitatge
11
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5. El prestatari rep un exemplar del document contractual i la signatura del
contracte es considera ................................... del lliurament esmentat.
a) el justificant de rebut
b) l’acús de rebut
c) el justificant de recepció
d) l’acús de recepció
6. El funcionari corresponent ha de notificar les citacions ............................ i
............................... que es practiquin fora de les estrades del jutjat o
tribunal.
a) a dia adiat / els emplaçaments
b) a dia cert / les citacions a terme
c) a dia cert / els emplaçaments
d) a dia adiat / les citacions a termini
7. L’Ajuntament convoca una ..................................., per alienar 25 vehicles
destinats a desballestament.
a) licitació al més-dient
b) oferta a la llana
c) licitació a la llana
d) oferta més-dient
8. La persona a qui es deixa un bé no pot ocupar per la pròpia autoritat la
cosa ....................., sinó que ha de demanar-ne el lliurament i la possessió
a l’hereu o ......................, quan aquest estigui autoritzat per donar-la.
a) llegada / a l’albacea
b) legada / al marmessor
c) llegada / al marmessor
d) legada / a l’executor testamentari
EXERCICI 3
TERMINOLOGIA. Encerclau el terme que correspon a cada definició.
1. Resolució judicial motivada que decideix una incidència en un procés i no
les qüestions de fons, que han de ser resoltes per mitjà de sentència.
a) auto

b) acte

c) interlocutòria
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2. Persona física o jurídica que posseeix un dret derivat o transmès d’un altre
i, fins i tot, el pot exercir jurídicament a la mort d’aquest.
a) drethavent

b) fideïcomissari

c) usufructuari

d) usdefruituari

3. Part dispositiva de la sentència, que condemna o absol el demandat i que
resol els punts litigiosos.
a) decisió

b) fallo

c) resolució

d) conclusió

4. Determinar el valor d’un bé, d’acord amb unes dades que es prenen com a
referència.
a) estimar

b) escatir

c) justipreuar

d) apreuar

5. Atribuir al fisc sense contraprestació, en virtut d’una disposició legal, béns
que eren propietat d’algú.
a) confiscar

b) incautar

c) requisar

d) decomissar

6. Nom o títol d’una persona, corporació, entitat, empresa comercial, etc.,
generalment acompanyat de l’adreça i altres indicacions, imprès o gravat a
la part superior d’una carta, d’un full de paper, etc.
a) encapçalament

b) capçalera

c) membret

d) logotip

7. Fer fora un llogater o una llogatera de l’immoble que ocupa, perquè no ha
pagat el lloguer o incompleix normes de convivència.
a) foragitar

b) relinquir

c) desnonar

d) deshauciar

8. Repartir una contribució, una despesa eventual, etc., entre diferents
persones.
a) erogar

b) prorratar

c) dividir

d) derramar

9. En un procés judicial o administratiu, retirar una actuació promoguda per
un mateix —com una demanda, una petició, un dret, una acció processal,
un contracte, etc.— o renunciar-hi.
a) allanar-se

b) assentir

c) desistir

d) aplanar-se

10. Conjunt de documents que conformen el procediment.
a) actes

b) lligall

c) autos
13
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EXERCICI 4
ABREVIACIONS. Encerclau l’opció correcta.
a)

b)

c)

1. Decret legislatiu

DL

D. Leg.

DLEG

2. A l’atenció de

a/a

a/

a l’at.

3. Codi postal

CP

cp

C. P.

4. Referència nostra

r. n.

R/N

ref. n.

5. Carretera

ctra.

ca.

crta.

6. Per compte de

p. c.

p. cmpte.

p/c

7. Principal

pal.

pr.

pral.

e-mail

a/e

@

8. Adreça electrònica
EXERCICI 5

PRONOMS RELATIUS. Completau els textos amb la forma del pronom relatiu que
hi correspon. Si hi cal una preposició, també la hi heu de posar.
1. Tenen capacitat per defensar els seus drets i interessos davant les
administracions públiques els menors d’edat l’actuació .............................
estigui permesa per l’ordenament juridicoadministratiu sense la persona
que n’exerceix la pàtria potestat, tutela o curatela. Se n’exceptuen els
menors incapacitats quan l’extensió de la incapacitació afecta l’exercici i la
defensa dels drets i dels interessos ............................... es tracta.
2. De conformitat amb el punt 11 de l’acord, cap de les persones aspirants
no pot ser admesa en el primer procés de mobilitat voluntària
............................. es convoqui després de l’efectivitat de la integració
com a personal estatutari fix de la categoria ................................. pertany.
3. Finalment, hi ha altres supòsits ............................ les dificultats que tenen
les entitats de crèdit són de caràcter molt més lleu i poden ser corregides
mitjançant determinades mesures, la finalitat bàsica .................................
és assegurar que l’entitat de crèdit recobra l’estabilitat i assoleix plenament
tots els seus requeriments reguladors.
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4. La Comissió Europea va llançar una proposta de directiva .........................
s’estableix un marc per rescatar entitats de crèdit i empreses de serveis
d’inversió, ........................... conté un ampli catàleg de mesures.
5. Es considera una infracció greu qualsevol obstrucció del personal o del
responsable d’una explotació ramadera ................................... s’elaborin
productes d’origen animal o, quan es tracti d’una empresa privada, del
propietari o propietaris de l’empresa, o de la persona en poder
................................... estiguin els animals.
6. Es considera una infracció molt greu comercialitzar animals d’explotació
............................ hagin estat objecte d’un tractament il·legal o
............................ s’hagin administrat substàncies o productes prohibits.
EXERCICI 6
PRONOMS FEBLES. Completau els enunciats següents amb els pronoms febles
que hi corresponen. Si en algun buit no hi ha d’anar cap pronom, posau-hi el
signe gràfic Ø.
1. Notificau la resolució a les parts i advertiu ........................... que
........................... poden interposar un recurs contenciós administratiu en
contra.
2. La cap de servei va mostrar els expedients a les persones interessades i va
explicar ..........................., perquè coneguessin exactament el moment de
la tramitació en què estaven.
3. L’han nomenada cap del Servei de Gestió Econòmica, però encara no
........................... han comunicat.
4. La presidenta de la Comissió d’Afers Socials va demanar l’acta de la sessió
de dia 18 de setembre de 2012 i la secretària ........................... va lliurar.

15

LA

GENER 2013

5. La Direcció General de Centres Docents va anunciar als mitjans de
comunicació el projecte de construcció de les noves instal·lacions, i
........................... mostrà una maqueta.
6. Els càrrecs directius van explicar a l’equip tècnic les línies generals de les
actuacions per al bienni següent. Després, l’equip tècnic havia de
fer ........................... una programació detallada.
EXERCICI 7
PUNTUACIÓ. Puntuau adequadament els textos que teniu a continuació.
Recordau de posar les majúscules quan calgui.
1. Els beneficis econòmics del cavall de raça menorquina no només
repercuteixen en els criadors sinó també en la xarxa econòmica
que s’ha creat al voltant en la qual intervenen escoles eqüestres
domadors veterinaris ferradors i altres activitats complementàries
( guarnició remolcs etc )
2. D’altra banda l’article 14 bis del Decret legislatiu 2/2005
estableix que la concessió de les subvencions directes requereix
que el Consell de Govern aprovi mitjançant un decret les
normes específiques reguladores corresponents
3. A instància de la consellera d’Innovació Interior i Justícia el
president de les Illes Balears formula la consulta sobre aquest
procediment el 10 de febrer de 2011 que té entrada en la seu
del Consell Consultiu el dia 14 següent posteriorment el dia 24
de febrer amb registre d’entrada de 7 de març de 2011 el
president notifica al Consell que la sol·licitud de dictamen té
caràcter facultatiu d’acord amb la Llei 5/2010 de 16 de juny
4. No obstant això a causa del seu caràcter quantitatiu alguns
dels referits paràmetres bàsics han de ser objecte d’actualització
periòdica a fi que no resultin devaluats pel transcurs del temps
a aquest efecte la disposició addicional primera encarrega al
Govern determinar aquests paràmetres variables per a cada curs
acadèmic mitjançant un reial decret que s’ha d’aprovar
anualment amb la consulta prèvia a les comunitats autònomes
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5. El comerç interior ha patit diversos anys consecutius fortes
caigudes en el consum en aquest context és més necessari que
mai d’una banda reduir les càrregues administratives que
dificultin el comerç i de l’altra dinamitzar el sector permetent
un règim més flexible d’obertures
6. En l’àmbit autonòmic l’Estatut d’autonomia en l’article 30.48
reconeix la competència exclusiva per organitzar el funcionament i
el control dels centres sanitaris públics i dels serveis de salut
com també la coordinació de la sanitat privada amb el sistema
sanitari públic

EXERCICI 8
REDACCIÓ. Indicau l’opció correcta o més ben redactada d’acord amb els
criteris del llenguatge administratiu.
1.

2.

3.

 a)

El jutge ha de dur a terme la citació de les persones demandades.

 b)

El jutge ha de citar les persones demandades.

 c)

El jutge ha de procedir a citar les persones demandades.

 a)

La finalitat d’aquest Decret és regular el procediment formal
d’acreditació sanitària.

 b)

La finalitat d’aquest Decret és la regulació del procediment formal
d’acreditació sanitària.

 c)

La finalitat del present Decret és establir la regulació del
procediment formal d’acreditació sanitària.

 a)

L’establiment dels plans de qualitat sanitària i els sistemes
d’avaluació i acreditació dels centres sanitaris correspon a la
Direcció General de Salut Pública i Consum.

 b)

La Direcció General de Salut Pública i Consum ha d’establir els
plans de qualitat sanitària i els sistemes d’avaluació i acreditació
dels centres sanitaris.

 c)

Els plans de qualitat sanitària i els sistemes d’avaluació i acreditació
dels centres sanitaris han de ser establerts per la Direcció General de
Salut Pública i Consum.
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4.

5.

6.

 a)

Els centres, els serveis i els establiments sanitaris han de complir
necessàriament les següents condicions i requisits per poder obtenir
la corresponent acreditació sanitària.

 b)

Els centres, els serveis i els establiments sanitaris han de complir
necessàriament les condicions i els requisits següents per poder
obtenir la corresponent acreditació sanitària.

 c)

Els centres, els serveis i els establiments sanitaris han de complir
necessàriament les condicions i els requisits següents per obtenir
l’acreditació sanitària corresponent.

 a)

Cal dir que, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem,
millorar una carretera per evitar el perill greu que suposa el seu estat
o el seu traçat i per garantir la seguretat dels usuaris es considera
una motivació suficient que justifica la utilització del procediment
excepcional de l’article 52 de la LEF.

 b)

Cal dir que, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem,
millorar una carretera per evitar el perill greu que comporta l’estat o
el traçat que presenta i per garantir la seguretat dels usuaris es
considera prou motiu per utilitzar el procediment excepcional de
l’article 52 de la LEF.

 c)

Cal dir que, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, el
millorament d’una carretera per a l’evitació del perill greu que
suposa el seu estat o el seu traçat i per garantir la seguretat dels
usuaris es considera una motivació suficient que justifica la
utilització del procediment excepcional de l’article 52 de la LEF.

Si no compareixeu a la citació del jutjat o tribunal, us imposaran
una multa; si persistiu en la vostra negativa, incorrereu en el delicte
de denegació d’auxili a la justícia.
 b) Si no compareguéssiu a la citació del jutjat o tribunal, us imposaran
una multa i, si persistíssiu en la vostra negativa, incorrereu en el
delicte de denegació d’auxili a la justícia.
 a)

 c)

7.

Si no compareguéssiu a la citació del jutjat o tribunal, us podrien
imposar una multa; si persistíssiu en la vostra negativa, podríeu
incórrer en el delicte de denegació d’auxili a la justícia.

Us comunic que l’Honorable Senyor Conseller d’Educació, Cultura i
Universitats i l’Excelentíssima i Magnífica Rectora de la Universitat
de les Illes Balears han signat el conveni de col·laboració.
 b) Li comunic que el conveni de col·laboració ha estat signat pel
conseller d’Educació, Cultura i Universitats i la rectora de la
Universitat de les Illes Balears.
 a)

 c)

Us comunic que el conseller d’Educació, Cultura i Universitats i la
rectora de la Universitat de les Illes Balears han signat el conveni de
col·laboració.
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 a)

A la major brevetat possible, el president de la Comissió presentarà
l’informe sobre la campanya contraincendis i explicarà les
conclusions del mateix.

 b)

Al més aviat possible, el president de la Comissió presentarà
l’informe sobre la campanya contraincendis i n’explicarà les
conclusions.

 c)

El més aviat possible, l’informe sobre la campanya contraincendis serà
presentat pel president de la Comissió i n’explicarà les conclusions.

 a)

Dins el sobre hi trobarà la sol·licitud d’inscripció, el document per
fer el pagament de les taxes i un full amb les instruccions del
procediment que heu de seguir per tal de formalitzar la matrícula.

 b)

Dins el sobre hi trobareu la sol·licitud d’inscripció, el document per
fer el pagament de les taxes i un full amb les instruccions per tal de
complimentar la matrícula.

 c)

Dins el sobre hi trobareu la sol·licitud d’inscripció, el document per
pagar les taxes i un full amb les instruccions per formalitzar la
matrícula.

10.  a)

El conseller va cessar el gerent i va nomenar una persona de la seva
confiança.

 b)

El conseller va fer cessar el gerent i va anomenar una persona de la
seva confiança.

 c)

El conseller va fer cessar el gerent i va nomenar una persona de la
seva confiança.

8.

9.

Criteris de puntuació
Encerts
64
63
Puntuació
40
39,20
Encerts
53
52
Puntuació 31,20 30,40
Encerts
42
41
Puntuació 22,40 21,60
Encerts
31
30
Puntuació 15,90 15,38
Encerts
20
19
Puntuació 10,26 9,74
Encerts
9
8
Puntuació 4,62
4,10

62
38,40
51
29,60
40
20,80
29
14,87
18

61
37,60
50
28,80
39
20
28
14,36
17

60
36,80
49
28
38
19,49
27
13,85
16

59
36,00
48
27,20
37
18,97
26
13,33
15

58
35,20
47
26,40
36
18,46
25
12,82
14

57
34,40
46
25,60
35
17,95
24
12,31
13

9,23

8,72

8,21

7,69

7,18

6,67

7
3,59

6
3,08

5
2,56

4
2,05

3
1,54

2
1,03

19

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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ÀREA 1

Comprensió lectora (10 punts)

EXERCICI 1 (5 punts)
V
a) Si un becari renuncia a la beca i ho comunica al CBE amb una antelació de
vint dies, no se li descomptarà part de la retribució mensual ni de la dotació per
formació complementària.
b) Els dos becaris seleccionats han de fer un curs de 10 dies d’adaptació al CBE.
c) El sotsdirector de l’Àrea de Formació, Informació i Divulgació pot retirar la
condició de becari en cas de baix rendiment en l’aprenentatge del programa de
formació en pràctiques.
d) Els becaris poden optar a prorrogar la beca per un màxim d’un any segons el
grau d’aprofitament de la formació en pràctiques i també de les necessitats del
CBE.
e) Els aspirants han d’haver formalitzat la seva candidatura abans del 5
d’octubre de 2012, a les 14 hores, i han d’haver presentat necessàriament tota
la documentació abans d’aquesta mateixa data.
f) Si es produeix una vacant quan fa cinc mesos que s’ha iniciat l’activitat, la
cobrirà el candidat suplent corresponent.
g) La beca està dotada amb 13.200 euros anuals bruts; a més, el becari disposa
de 200 euros bruts cada mes per a formació complementària, el contingut de la
qual el CBE ha d’autoritzar prèviament.
h) La jornada diària de formació pràctica al CBE és de 7 h.
Criteris de puntuació
Encerts
8
Puntuació
5

7
4,17

6
3,33

5
2,50

4
2

3
1,5

2
1

1
0,5

EXERCICI 2 (5 punts)
Concepte

Fragment

A. Conclusió
B. Fet
C. Disposició transitòria
D. Citació
E. Fonament de dret
Criteris de puntuació
Encerts
5
Puntuació
5

4
3,75

3
2,50

4
2
5
1
3

2
1,67

1
0,83

0
0

F

X
X
X
X
X
X
X
X
0
0
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ÀREA 3 Coneixements pràctics de llenguatge administratiu (40 punts)
EXERCICI 1

Majúscules i minúscules

1.

Per això, i tenint en compte que, pel que fa a les mesures previstes en el
Pla [Economicofinancer / economicofinancer] de [Reequilibri / reequilibri]
de les Illes Balears 2012-2014 [...].

2.

En l’àmbit de l’ensenyament privat sostingut totalment o parcialment
amb fons públics, la conselleria competent en matèria d’educació ha de
finançar els complements econòmics destinats a completar la prestació
per incapacitat temporal del règim de la Seguretat Social del personal
docent no universitari [...].

3.

L’Administració autonòmica, a través de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats, queda subrogada en tots els drets i les obligacions
dels quals sigui titular el Consell de la Joventut de les Illes Balears.

4.

Amb aquesta publicació s’inicia la col·lecció «Estudis i Propostes», per
mitjà de la qual es donaran a conèixer altres criteris lingüístics.

5.

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va estudiar el
procediment de responsabilitat patrimonial que s’havia obert per un
accident durant les festes de Sant Joan.

6.

Ahir es publicà la Resolució del president del Patronat de la Fundació per
a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears de 16 de juliol de
2012 mitjançant la qual es nomena un vocal del Patronat.

7.

Enguany, el Gabinet de Toponímia organitzarà les V Jornades de Toponímia.

8.

«El règim jurídic de les permutes financeres» és la ponència que es va
presentar el 17 d’abril de 2012 a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes
Balears.

9.

La cap del Servei Jurídic va publicar un article a la revista Llengua i Dret.

10. El Govern de les Illes Balears tramita un projecte de decret sobre la
concessió de subvencions directes a entitats locals per a projectes en
matèria d’immigració.
Errors
0-3
4-8
9-12
13-15

Punts
10
9
8
7

Criteris de puntuació
Errors
Punts
16-18
6
19-21
5
22-23
4
24-25
3

Errors
26
27
+27

Punts
2
1
0
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EXERCICI 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Terminologia i fraseologia

c) n’ha d’exercir
a) dia dels fets
c) liquiditat
d) respondre del pagament / el seu habitatge
c) el justificant de recepció
d) a dia adiat / les citacions a termini
a) licitació al més-dient
c) llegada / al marmessor

EXERCICI 3

Terminologia

1. c) interlocutòria
2. a) drethavent
3. a) decisió
4. a) estimar
5. a) confiscar
6. b) capçalera
7. c) desnonar
8. d) derramar
9. c) desistir
10. d) actuacions
EXERCICI 4

Abreviacions

1. Decret legislatiu
2. A l’atenció de
3. Codi postal
4. Referència nostra
5. Carretera
6. Per compte de
7. Principal
8. Adreça electrònica
EXERCICI 5

c) DLEG
b) a/
a) CP
b) R/N
a) ctra.
c) p/c
c) pral.
b) a/e

Pronoms relatius

1. Tenen capacitat per defensar els seus drets i interessos davant les administracions
públiques els menors d’edat l’actuació DELS QUALS estigui permesa per
l’ordenament juridicoadministratiu sense la persona que n’exerceix la pàtria
potestat, tutela o curatela. Se n’exceptuen els menors incapacitats quan
l’extensió de la incapacitació afecta l’exercici i la defensa dels drets i dels
interessos DE QUÈ / DELS QUALS es tracta.
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2. De conformitat amb el punt 11 de l’acord, cap de les persones aspirants no pot
ser admesa en el primer procés de mobilitat voluntària QUE es convoqui després
de l’efectivitat de la integració com a personal estatutari fix de la categoria A LA
QUAL / A QUÈ pertany.
3. Finalment, hi ha altres supòsits EN ELS QUALS / EN QUÈ les dificultats que
tenen les entitats de crèdit són de caràcter molt més lleu i poden ser corregides
mitjançant determinades mesures, la finalitat bàsica DE LES QUALS és assegurar
que l’entitat de crèdit recobra l’estabilitat i assoleix plenament tots els seus
requeriments reguladors.
4. La Comissió Europea va llançar una proposta de directiva PER LA QUAL
s’estableix un marc per rescatar entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió,
QUE / LA QUAL conté un ampli catàleg de mesures.
5. Es considera una infracció greu qualsevol obstrucció del personal o del
responsable d’una explotació ramadera ON / EN QUÈ / EN LA QUAL s’elaborin
productes d’origen animal o, quan es tracti d’una empresa privada, del propietari
o propietaris de l’empresa, o de la persona en poder DE LA QUAL estiguin els
animals.
6. Es considera una infracció molt greu comercialitzar animals d’explotació QUE
hagin estat objecte d’un tractament il·legal o ALS QUALS s’hagin administrat
substàncies o productes prohibits.
Criteris de puntuació
0,5 punts per cada pronom feble correcte. Si no en
resulta un nombre enter, s’ha d’arrodonir a l’alça.

EXERCICI 6

Pronoms febles

1. Notificau la resolució a les parts i advertiu [-LOS / -LES] que HI poden interposar
un recurs contenciós administratiu en contra.
2. La cap de servei va mostrar els expedients a les persones interessades i va explicarLOS-ELS, perquè coneguessin exactament el moment de la tramitació en què
estaven.
3. L’han nomenada cap del Servei de Gestió Econòmica, però encara no LI HO han
comunicat.
4. La presidenta de la Comissió d’Afers Socials va demanar l’acta de la sessió de dia
18 de setembre de 2012 i la secretària LA HI va lliurar.
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5. La Direcció General de Centres Docents va anunciar als mitjans de comunicació
el projecte de construcció de les noves instal·lacions, i ELS EN mostrà una
maqueta.
6. Els càrrecs directius van explicar a l’equip tècnic les línies generals de les
actuacions per al bienni següent. Després, l’equip tècnic havia de fer [-NE / -LOSEN] una programació detallada.
Criteris de puntuació
1 punt per cada frase ben resolta.

EXERCICI 7

Puntuació

1. Els beneficis econòmics del cavall de raça menorquina no només repercuteixen en
els criadors[,/] sinó també en la xarxa econòmica que s’ha creat al voltant[,] en
la qual intervenen escoles eqüestres[,] domadors[,] veterinaris[,] ferradors i altres
activitats complementàries (guarnició[,] remolcs[,] etc[.])[.]
2. D’altra banda[,] l’article 14 bis del Decret legislatiu 2/2005 estableix que la
concessió de les subvencions directes requereix que el Consell de Govern
aprovi[,/] mitjançant un decret[,/] les normes específiques reguladores
corresponents[.]
3. A instància de la consellera d’Innovació[,] Interior i Justícia[,] el president de les
Illes Balears formula la consulta sobre aquest procediment el 10 de febrer de
2011[,] que té entrada en la seu del Consell Consultiu el dia 14 següent[./;]
[P/p]osteriorment[,] el dia 24 de febrer[,] amb registre d’entrada de 7 de març
de 2011[,] el president notifica al Consell que la sol·licitud de dictamen té
caràcter facultatiu[,/] d’acord amb la Llei 5/2010 de 16 de juny[.]
4. No obstant això[,] a causa del seu caràcter quantitatiu[,/] alguns dels referits
paràmetres bàsics han de ser objecte d’actualització periòdica[,/] a fi que no
resultin devaluats pel transcurs del temps[./;] [A/a] aquest efecte[,/] la
disposició addicional primera encarrega al Govern determinar aquests
paràmetres variables per a cada curs acadèmic[,/] mitjançant un reial decret
que s’ha d’aprovar anualment[,/] amb la consulta prèvia a les comunitats
autònomes[.]
5. El comerç interior ha patit diversos anys consecutius fortes caigudes en el
consum[./;] [En/en] aquest context[,/] és més necessari que mai[,] d’una
banda[,] reduir les càrregues administratives que dificultin el comerç i[,] de
l’altra[,] dinamitzar el sector permetent un règim més flexible d’obertures[.]
6. En l’àmbit autonòmic[,] l’Estatut d’autonomia[,] en l’article 30.48[,] reconeix la
competència exclusiva per organitzar el funcionament i el control dels centres
sanitaris públics i dels serveis de salut[,] com també la coordinació de la sanitat
privada amb el sistema sanitari públic[.]
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Errors
0-3
4-6

Criteris de puntuació
Errors
Punts
7-9
4
10-12
3

Punts
6
5

EXERCICI 8

Errors
13-15
16-18
+18

Punts
2
1
0

Redacció

1.

b) El jutge ha de citar les persones demandades.

2.

a) La finalitat d’aquest Decret és regular el procediment formal d’acreditació
sanitària.

3.

b) La Direcció General de Salut Pública i Consum ha d’establir els plans de
qualitat sanitària i els sistemes d’avaluació i acreditació dels centres sanitaris.

4.

c)

5.

b) Cal dir que, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, millorar
una carretera per evitar el perill greu que comporta l’estat o el traçat que
presenta i per garantir la seguretat dels usuaris es considera prou motiu per
utilitzar el procediment excepcional de l’article 52 de la LEF.

6.

a) Si no compareixeu a la citació del jutjat o tribunal, us imposaran una
multa; si persistiu en la vostra negativa, incorrereu en el delicte de
denegació d’auxili a la justícia.

7.

c)

8.

b) Al més aviat possible, el president de la Comissió presentarà l’informe sobre
la campanya contraincendis i n’explicarà les conclusions.

9.

c)

Dins el sobre hi trobareu la sol·licitud d’inscripció, el document per pagar
les taxes i un full amb les instruccions per formalitzar la matrícula.

10. c)

El conseller va fer cessar el gerent i va nomenar una persona de la seva
confiança.

Els centres, els serveis i els establiments sanitaris han de complir
necessàriament les condicions i els requisits següents per obtenir
l’acreditació sanitària corresponent.

Us comunic que el conseller d’Educació, Cultura i Universitats i la rectora
de la Universitat de les Illes Balears han signat el conveni de col·laboració.

Criteris de puntuació de l’àrea 3
Encerts
Puntuació
Encerts
Puntuació
Encerts
Puntuació
Encerts
Puntuació
Encerts
Puntuació
Encerts
Puntuació

64
40
53
31,20
42
22,40
31
15,90
20

63
39,20
52
30,40
41
21,60
30
15,38
19

62
38,40
51
29,60
40
20,80
29
14,87
18

61
37,60
50
28,80
39
20
28
14,36
17

60
36,80
49
28
38
19,49
27
13,85
16

59
36,00
48
27,20
37
18,97
26
13,33
15

58
35,20
47
26,40
36
18,46
25
12,82
14

57
34,40
46
25,60
35
17,95
24
12,31
13

10,26

9,74

9,23

8,72

8,21

7,69

7,18

6,67

9
4,62

8
4,10

7
3,59

6
3,08

5
2,56

4
2,05

3
1,54

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

