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Àrea 1

Comprensió lectora

10 punts

EXERCICI 1
Llegiu atentament el text que hi ha a continuació i, d’acord amb la informació que
conté, indicau si les afirmacions de la taula següent són vertaderes (V) o falses (F).
Article 1
Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte regular
amb caràcter general l’exercici de la venda
ambulant o no sedentària que, en el terme
municipal, duen a terme comerciants fora de
l’establiment comercial permanent amb
instal·lacions desmuntables, transportables
o mòbils en llocs i dates prèviament
autoritzats.
Article 2
Modalitats de venda
1. La venda no sedentària o ambulant es pot
exercir en alguna de les modalitats
següents:
a) Mercats periòdics o ocasionals en
parades o instal·lacions desmuntables,
mòbils o semimòbils, amb les condicions o
els requisits que estableix aquesta
Ordenança.
b) Comerç a la via pública en parades
aïllades i desmuntables de caràcter
ocasional.
c) Comerç en recintes o espais reservats
arran de la celebració de festes i fires
populars.
2. Queden excloses d’aquesta Ordenança
les parades autoritzades a la via pública de
caràcter fix i estable, que es regeixen per la
seva normativa específica.
Article 3
Emplaçament
1. Correspon a l’Ajuntament d’Alcúdia
determinar el nombre i la superfície de les
parades per a l’exercici de la venda
ambulant.

accessos a edificis d’ús públic o a
establiments comercials i industrials, ni en
llocs que dificultin l’accés o la circulació.
Article 4
Subjectes
Pot exercir la venda ambulant qualsevol
persona física o jurídica que es dedica a
l’activitat del comerç a la menuda i compleix
els requisits que exigeix aquesta Ordenança
i la resta de normativa aplicable.
Article 5
Règim econòmic
1. L’Ajuntament ha de fixar les taxes
corresponents
per
l’ús
privatiu
o
aprofitament especial del sòl públic en les
distintes modalitats de venda ambulant, i
n’ha d’actualitzar la quantia anualment. A
aquest efecte s’han de tenir en compte les
despeses de conservació i manteniment de
les infraestructures afectades.
2. Són a càrrec dels adjudicataris de les
parades totes les exaccions que figuren en
les ordenances fiscals aplicables, i també
els imposts, les contribucions i la resta
d’arbitris exigits per l’Estat, la Comunitat
Autònoma i el municipi.
3. No queda subjecte a la taxa per ocupació
de la via pública l’espai que ocupa, si
s’escau, el vehicle que es fa servir per a
l’exercici de l’activitat comercial, sempre que
es limiti a transportar la mercaderia i
l’estructura de la parada. Aquest espai
tampoc no es pot fer servir per exercir la
venda. En tot cas, s’ha de facilitar a
l’Ajuntament el número de matrícula del
vehicle amb el qual s’accedeix al mercat, i
s’ha de comunicar qualsevol canvi que es
produeixi.

2. Les parades de venda ambulant o no
sedentària no es poden situar en els
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Article 6
Personal de l’Ajuntament

amb contracte de treball i d’alta a la
Seguretat Social.

1. L’Ajuntament ha de determinar el
personal que, d’acord amb les necessitats
del servei, ha de prestar les funcions en els
mercats municipals.

4. Quan l’exercici correspongui a una
persona jurídica, si amb una mateixa
titularitat actua més d’una persona física, hi
ha d’haver una relació contractual o una
relació
de
serveis
documentalment
justificable entre el titular i la persona que
exerceix l’activitat comercial.

2. El personal encarregat ha d’estar a
disposició dels usuaris i els clients dels
mercats en tot allò que concerneix el servei.
3. Aquest personal ha de comunicar a
l’Ajuntament les novetats, les incidències i
les anomalies que s’hi produeixin.
Article 7
Autorització
1. L’exercici de les activitats de la venda
ambulant requereix l’obtenció prèvia de
l’autorització municipal, de conformitat amb
el procediment d’atorgament que estableix
aquesta Ordenança.
2. El comerciant ha de sol·licitar una
autorització per a cada emplaçament
concret i per a cadascuna de les modalitats
de venda ambulant o no sedentària que vol
exercir.
Article 8
Tipus i durada de l’autorització
1. L’autorització que es concedeix és
transmissible a parents fins al primer grau
per consanguinitat o afinitat, la qual cosa
s’ha
de
comunicar
prèviament
a
l’Ajuntament. Aquesta circumstància no
n’afecta el període de vigència.
2. La comunicació ha de contenir una
declaració responsable en què s’ha de
manifestar el compliment dels requisits que
preveu aquest article.
3. Poden exercir l’activitat de venda
ambulant en nom del titular de l’autorització
el cònjuge o la persona que hi està unida en
una relació anàloga, els fills i els empleats

5. La durada de les autoritzacions és
limitada i no superior a un any. Únicament
es pot prorrogar per permetre al titular
amortitzar les inversions directament
relacionades amb l’activitat.
6. En els casos que s’autoritzi el comerç en
espais reservats arran de la celebració de
festes populars, l’autorització s’ha de limitar
al període de durada d’aquestes festes.
7. El titular de l’autorització i les persones
que treballen en la parada amb relació a
l’activitat comercial estan obligats a complir
els requisits següents:
a) Estar d’alta en l’epígraf i al corrent en el
pagament
de
l’impost
d’activitats
econòmiques o, en cas d’estar exempts,
estar donat d’alta en el cens d’obligats
tributaris.
b) Estar al corrent en el pagament de les
cotitzacions de la Seguretat Social.
c) Estar al corrent en el pagament de les
taxes municipals corresponents.
d) Disposar d’autorització de residència i
treball, en cas de nacionals de països
tercers.
e) Haver contractat una assegurança de
responsabilitat civil amb cobertura dels riscs
de l’activitat comercial exercida.
f) En cas de comercialitzar productes
alimentaris, disposar del carnet de
manipulador d’aliments, que el titular ha de
portar damunt durant l’exercici de l’activitat
comercial.

Ordenança municipal reguladora del comerç ambulant en el municipi d’Alcúdia (adaptació)
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V

F

a) Per poder exercir la venda, els venedors ambulants s’han de dedicar al
comerç al detall, i totes les taxes referents al règim econòmic de la
parada, tant si són municipals com d’altres, són a càrrec de
l’adjudicatari.
b) El personal que l’Ajuntament determini per fer funcions en els
mercats municipals ha d’atendre els usuaris i els clients en relació
amb tot el que es refereix al servei.
c) Durant les festes i les fires populars no hi pot haver parades de venda
ambulant en tot el terme municipal.
d) En tots els casos, l’espai que ocupa el vehicle que es fa servir per a
l’exercici de la venda ambulant queda exempt de la taxa per ocupació
de la via pública.
e) Per exercir l’activitat de venda no sedentària, és necessari disposar de
l’autorització corresponent per a cada modalitat de venda i cada
emplaçament.
f) L’Ordenança regula la venda ambulant en el terme municipal
d’Alcúdia, tant en parades aïllades i desmuntables com en parades
fixes estables.
g) L’autorització que es concedeix per exercir la venda ambulant no pot
ser superior a l’any. Aquesta limitació es manté en cas que es
transmeti a parents.
h) Totes les persones que es dediquen a la venda no sedentària (tant la
titular de l’autorització com les que treballen en les parades) han de
disposar d’autorització de residència i treball. En tots els casos, entre
la persona titular i els treballadors hi ha d’haver una relació
contractual.
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EXERCICI 2
Els fragments que hi ha a continuació pertanyen a dues convocatòries de
subvencions diferents. Destriau-los i ordenau-los en la taula segons l’aspecte de què
tracten.
Són objecte de subvenció les actuacions de despesa corrent que figuren en
l’article 5 de les bases reguladores. Les despeses subvencionables són
aquestes:

A

a) Els imports del lloguer de terrenys de caça per a ús de les societats de
caçadors.
b) Els honoraris professionals per al control selectiu de predadors, en
cas que l’efectuïn empreses o tècnics especialitzats.
c) L’import de l’adquisició del material no inventariable necessari per
dur a terme campanyes d’informació a la població sobre la
problemàtica associada als danys causats pels predadors i les
espècies invasores.

B

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajuts per desenvolupar
activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial que
s’executin o que s’hagin d’executar entre l’1 de gener i el 20 de juny de 2014.

C

L’abonament de la subvenció es farà quan l’entitat beneficiària justifiqui el
compliment de la finalitat i la despesa de l’activitat.

D

Per a les actuacions de l’apartat 3, el pagament de les subvencions es farà
efectiu una vegada que s’hagi acreditat el compliment de la finalitat per a la
qual s’ha atorgat la subvenció i s’hagi justificat l’activitat subvencionada.
Pel que fa a les obres d’inversió, s’admetran els pagaments a compte a
mesura que es presentin els certificats d’obra.
Tenen la condició d’entitats beneficiàries:

E

F

a) Les associacions, les societats, els clubs, les federacions i qualssevol
altres entitats benèfiques o sense afany de lucre.
b) Les societats de caçadors locals i de pesca fluvial que preveu la Llei de
caça i pesca fluvial.
L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria de subvencions
adreçada als ajuntaments i a les entitats locals menors de Mallorca per dur
a terme actuacions de competència municipal.
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G

Poden acollir-se a aquesta convocatòria els ajuntaments i les entitats locals
de Mallorca de població inferior o igual a 20.000 habitants. Cada
corporació local pot sol·licitar una subvenció per dur a terme totes les
actuacions que consideri necessàries.
Les actuacions subvencionables són:

H

a) Les obres d’inversió de competència municipal que preveuen els
articles 25 i 26 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
b) L’adquisició de terrenys per a la prestació de serveis de competència
municipal o per al compliment d’obligacions municipals.

Convocatòria 1

Convocatòria 2

Objecte
Beneficiaris
Actuacions subvencionables
Pagament
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Àrea 2

Expressió escrita

50 punts [mín. 30 punts]

EXERCICI 1 (30 PUNTS)
Sou el secretari o la secretària del Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja.
Redactau l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que ha tingut lloc avui
i en què s’ha aprovat el pressupost per a l’exercici de 2014. Hi han assistit el batle i
tots els regidors (els cinc de l’equip de govern i els tres de l’oposició) (200-250
paraules).
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EXERCICI 2 (20 PUNTS)
Sou el secretari o la secretària d’un tribunal de proves d’accés a la funció pública.
Redactau el certificat per fer constar que un dels aspirants ha assistit a la prova
pràctica (75 paraules, aproximadament).
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Àrea 3 Coneixements pràctics de llenguatge administratiu

40 punts [mín. 20 punts]

EXERCICI 1
MAJÚSCULES I MINÚSCULES. Encerclau les lletres que han de ser majúscules.
1. En la sessió de dia 18 de juliol de 2013, la comissió delegada del govern per a
afers econòmics va prendre un acord sobre les característiques de les operacions
de préstec que han de subscriure les entitats locals. Atesa la importància de
difondre’l, els ministres d’hisenda i administracions públiques i d’economia i
competitivitat varen proposar que es publicàs en el butlletí oficial de l’estat.
2. Així mateix, s’executen a les sentències de 16, 17 i 18 de març de 2011, de la sala
tercera del tribunal suprem, dictades en els recursos contenciosos administratius
números 73/2009, 74/2009 i 77/2009 interposats contra la disposició
addicional vuitena, apartat 1, paràgraf 3r, del reial decret 485/2009, de 3
d’abril, pel qual es regula la posada en marxa del subministrament d’últim recurs
en el sector de l’energia elèctrica.
3. L’administració general de l’estat i l’administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears varen subscriure un conveni de col·laboració en matèria de
reducció de càrregues administratives, el qual es va publicar mitjançant la
resolució de 7 d’abril de 2011 de la secretaria d’estat per a la funció pública.
4. Entre altres funcions, el cap o la cap del servei de control intern ha d’informar el
consell social de la universitat sobre les actuacions de control intern que s’hagin
duit a terme, i juntament amb el cap o la cap del servei d’informació comptable
ha d’elaborar l’auditoria financera comptable.
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5. La fundació per a la prevenció de residus i el consum responsable (fprc) va néixer
l’any 2005 com una entitat privada sense ànim de lucre i d’àmbit autonòmic.
Actualment té la seu a l’avinguda de les germanies, a inca.
6. L’empresa tallers munar ramis, sl, està ubicada al polígon industrial de son
castelló. La conselleria d’innovació i energia, que exerceix les competències en
matèria d’indústria, li ha concedit permís per instal·lar-se també en uns terrenys
a prop de ses salines.
EXERCICI 2
TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA. Encerclau l’opció correcta o més adequada segons el
context de cada frase.
1. Ecological Mallorca, SA, no _______________ en _______________ d’entitats
beneficiàries dels ajuts que ha publicat l’Ajuntament.
a) existeix / la llista

b) està / la relació

c) consta / la relació

d) obra / el llistat

2. Heu _______________ la sol·licitud amb les vostres dades personals i
_______________ amb una creu l’opció que correspongui en l’apartat
d’informació econòmica.
a) de complimentar / senyalar

b) d’emplenar / senyalar

c) de complimentar / assenyalar

d) d’emplenar / assenyalar

3. Arran de la mala gestió, l’entitat no va poder _______________ pagament als
proveïdors i la presidenta va decidir _______________ el gerent.
a) afrontar el / destituir-ne

b) fer front al / cessar-ne

c) respondre al / destituir-ne

d) respondre al / cessar-ne
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4. Com que el negoci familiar no era _______________ va decidir posar-se a
treballar per _______________.
a) rendible / compte d’altri

b) rentable / compte d’altri

c) rendible / compte aliena

d) rendible / compte aliè

5. D’acord amb l’article 81 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
us deman que _______________ davant aquest òrgan per esmenar les deficiències
observades en la documentació que heu presentat.
a) vingueu

b) comparegueu

c) us personeu

d) tingueu a bé presentar-vos

6. El Servei Jurídic _______________ un informe sobre la facultat del Govern per
_______________ aquesta Llei.
a) ha emès / desplegar

b) ha expedit / desenvolupar

c) ha dictat / desenvolupar

d) ha expedit / desplegar

7. Com que actualment no _______________ crèdit suficient per atendre aquesta
despesa, l’import serà _______________ la partida pressupostària
AO06B/830.0002.99 del pressupost del Departament de Carreteres.
a) hi ha / amb càrrec de

b) hi ha / amb càrrec a

c) existeix / a càrrec de

d) existeix / amb càrrec a

8. El gravamen es _______________ el 31 de desembre de cada any natural en el
qual s’han fet les activitats de risc que en determinen l’exigència.
a) devenga

b) merita

c) mereix

d) retribueix
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EXERCICI 3
TERMINOLOGIA. Encerclau el terme que correspon a cada definició.
1. Document mitjançant el qual l’Administració acredita o fa constar internament
l’execució d’un tràmit administratiu o una actuació determinada i, en general,
fets que s’han produït dels quals no es té constància documental.
a) certificat

b) certificació

c) diligència

d) acta

2. Pagament parcial d’una quantia abans de la data fixada.
a) bestreta

b) anticipament

c) aconte

d) suplit

3. Un tribunal o un òrgan administratiu, atreure el coneixement i la resolució d’una
causa o d’un afer que inicialment corresponien a un d’inferior.
a) desestimar

b) revocar

c) advocar

d) avocar

4. Compra o venda de quantitats petites de productes o serveis.
a) minorista

b) detallista

c) al detall

d) al por menor

5. Desallotjament d’una persona de l’immoble que ocupa, per via legal.
a) noli

b) desnonament

c) deshauciament

d) desnonació

6. Document que conté l’acabament de la relació laboral entre una empresa i un
treballador i en el qual aquest renuncia a qualsevol sol·licitud de pagament o
indemnització posteriors.
a) quitança

b) rescissió

c) finiquitament

d) liquidació

7. Verificar una procura per comprovar si és suficient jurídicament per intervenir en
una actuació judicial o administrativa.
a) convalidar

b) validar

c) procurar

d) visar

8. Inscripció en un registre.
a) registre

b) formalització

c) registrament

d) enregistrament
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9. Posar en presència dos o més documents o texts per comparar-los.
a) acarar

b) compulsar

c) autoritzar

d) autenticar

10. Persona que subscriu un contracte d’adhesió, especialment una assegurança.
a) assegurat

b) assegurador

c) prenedor

d) tomador

EXERCICI 4
ABREVIACIONS. Encerclau l’abreviació que correspon a cada sintagma.
1. a l’atenció de

a/a

AA

a/

2. centímetres

cm

cms.

CM

3. plaça

pla.

pç.

pl.

4. comunitats autònomes

CA

c. a.

CCAA

5. sense número

SN

s. n.

s/n

6. reial decret llei

RDEL

RDL

R.D.L.

abr.

ab.

abl.

M. H. Sra.

Mlt. H. Sra.

MHS

7. abril
8. Molt Honorable Senyora
EXERCICI 5

PRONOMS RELATIUS. Completau els texts amb la forma del pronom relatiu
corresponent. Afegiu-hi, si cal, preposicions i altres elements necessaris.
1. Les

persones

beneficiàries

han

de

complir

l’obligació

d’afectació

____________________ està vinculat el bé subvencionat durant el termini mínim
de tres anys, és a dir, l’han de destinar a la finalitat ____________________ es va
concedir.
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2. L’Ajuntament pot ampliar l’horari d’obertura dels locals ____________________
hagi signat un acord de col·laboració.
3. Les accions formatives, ____________________ ha d’informar el Servei Jurídic,
han d’haver estat organitzades o impartides per alguna administració pública o
per alguna universitat, ____________________ ha de constar en el certificat
corresponent.
4. Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de
llenguatge administratiu (certificat LA), la puntuació ____________________
s’acumula a la d’un altre certificat ____________________ s’aporti.
5. Les targetes la persona titular ____________________ sigui una persona jurídica
només es poden fer servir en els vehicles ____________________ s’han concedit.
6. Aigües Municipals, SA, encara que va ser l’empresa més ben valorada, no va
constituir la fiança definitiva, ____________________ s’entén que el licitador va
retirar l’oferta voluntàriament.
7. L’empresa de manteniment ha inspeccionat la zona per intentar trobar el lloc
____________________ provenen les males olors ____________________ es
queixen els veïns.
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EXERCICI 6
PRONOMS FEBLES. Completau els fragments següents amb els pronoms febles
corresponents. Si en algun buit no hi ha d’haver cap pronom, posau-hi el signe
gràfic Ø.
1. L’oficina

ofereix

un

servei

d’orientació

a

joves

nouvinguts

per

assessorar______________ sobre els recursos que hi ha (educatius, esportius,
culturals, etc.) i informar______________.
2. La Secretaria, un cop comprovat que l’alumne compleix tot els requisits per
aconseguir el títol, ______________ comunicarà i ______________ donarà accés
al Portal de gestió de títols.
3. L’investigador es compromet a mantenir permanentment informada la Fundació
sobre tota la bibliografia que genera el projecte i a trametre______________ un
exemplar o una separata. També ______________ ha de fer arribar les referències
bibliogràfiques perquè pugui difondre______________ pel mitjà que consideri
oportú.
4. S’han rebut diverses queixes relacionades amb les dificultats que han tingut
alguns pacients, directament o amb els seus familiars o les persones que
______________ estan vinculades, per obtenir informació sobre el procediment
assistencial que ______________ afecta.
5. El Servei de Prevenció trametrà l’informe a l’òrgan convocant, per la qual cosa no
és necessari que les persones aspirants ______________ presentin una còpia.
6. En haver transcorregut el termini de l’excedència concedida, el treballador té dret
a reincorporar-se al seu antic lloc de treball en les mateixes condicions que tenia
en el moment de concedir______________.
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EXERCICI 7
PUNTUACIÓ. Puntuau adequadament els fragments que hi ha a continuació. Posauhi majúscules quan calgui.
1. D’acord amb la disposició addicional única de la Llei 18/2006 de 22 de
novembre de mediació familiar s’han de desplegar reglamentàriament totes les
normes relatives a l’organització del Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears a l’organització el funcionament i la publicitat del Registre de Mediadors
i del Registre de Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d’Entitats
Públiques o Privades a la capacitació de mediadors i les seves obligacions
administratives amb el Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears i als
requisits de creació i organització que han de complir els centres de mediació per
inscriure-s’hi
2. Des de la perspectiva administrativa les subvencions són una tècnica de foment
de determinats programes d’utilitat pública i d’interès general a més d’un
procediment de col·laboració entre l’Administració pública i els particulars per a
la gestió d’activitats d’interès públic en aquest sentit mitjançant aquesta
convocatòria l’Institut Municipal de l’Esport IME estableix el procediment que ha
de regular les subvencions que en l’exercici de les funcions que li corresponen ha
de concedir la Regidoria d’Esports per dur a terme activitats d’interès esportiu
durant l’any 2014
3. La Conselleria de Presidència assumeix els compromisos següents
a) dur a terme les activitats de col·laboració que preveu la clàusula segona
d’aquest Conveni
b) aportar la informació i la documentació necessàries per desenvolupar el
Conveni sempre que les hi requereixi el Ministeri de Política Territorial i
Administració Pública
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c) proporcionar al sistema general de mesura de càrregues les dades relatives a
les accions de reducció de càrregues especialment pel que fa a la incidència
econòmica d’aquestes accions
d) elaborar un informe inicial en què es descriguin els projectes que s’han de
desenvolupar per dur a terme les activitats de la clàusula primera
4. D’altra banda la lletra b de l’article 6.2 de la Llei 11/2007 de 22 de juny d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics estableix que els ciutadans tenen dret
a no aportar les dades i els documents que ja estiguin en poder de les
administracions públiques les quals han d’utilitzar mitjans electrònics per obtenir
aquesta informació sempre que en el cas de dades de caràcter personal tenguin
el consentiment de les persones interessades en els termes que estableix la Llei
orgànica de protecció de dades de caràcter personal o quan una norma amb
rang de llei així ho determini llevat que hi hagi restriccions de conformitat amb la
normativa aplicable a les dades i els documents recollits
5. La persona titular del celler és responsable que el vi que subministra sota la
indicació geogràfica protegida Mallorca compleix totes les exigències d’aquesta
norma i en particular les que fan referència a l’origen les varietats del raïm
utilitzat els requisits de producció i d’elaboració i les característiques químiques i
organolèptiques
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EXERCICI 8
CRITERIS DE REDACCIÓ. Indicau l’opció correcta o més ben redactada d’acord amb
els criteris del llenguatge administratiu.
1.  a) Dia 2 d’abril de 2009, la directora insular de Promoció Executiva va
evacuar informe justificatiu en relació al contracte de servei per
promocionar l’Oli de Mallorca.
 b) Dia 2 d’abril de 2009, la directora insular de Promoció Executiva va
evacuar un informe justificatiu amb relació al contracte de servei per
promocionar l’Oli de Mallorca.
c)
Dia 2 d’abril de 2009, la directora insular de Promoció Executiva va

evacuar un informe justificatiu en relació al contracte de servei per a la
promoció de l’Oli de Mallorca.
2.  a) Mitjançant ofici de 4 de setembre de 2008, la sol·licitud per col·locar
tela asfàltica en un edifici de Manacor es va trametre a l’Àrea de
Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, ja que es tracta d’un bé
d’interès cultural.
b)
Mitjançant un ofici de 4 de setembre de 2008, la sol·licitud per

col·locar tela asfàltica en un edifici de Manacor es va trametre a l’Àrea
de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, tota vegada que es
tracta d’un bé d’interès cultural.
 c) Mitjançant un ofici de 4 de setembre de 2008, la sol·licitud per
col·locar tela asfàltica en un edifici de Manacor es va trametre a l’Àrea
de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca, ja que es tracta d’un bé
d’interès cultural.
3.  a) En la sessió de 15 d’octubre de 2013, la Comissió Insular de Patrimoni
Històric de Menorca va acordar considerar que la senyora Maria Pons
Benejam havia desistit de la sol·licitud i que, per tant, s’havia d’arxivar.
 b) En la sessió de 15 d’octubre de 2013, la Comissió Insular de Patrimoni
Històric de Menorca va acordar considerar la senyora Maria Pons
Benejam desistida de la seva sol·licitud i arxivar-la.
 c) En la sessió de 15 d’octubre de 2013, la Comissió Insular de Patrimoni
Històric de Menorca va acordar considerar que la senyora Maria Pons
Benejam havia desistit de la seva sol·licitud i procedir a l’arxivament.
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4.  a) El Consell Executiu va denegar la sol·licitud a l’Ajuntament de Consell,
a l’empara de la base tretzena, per no haver obtingut la puntuació
suficient per poder atorgar-li l’únic espectacle sol·licitat.
 b) El Consell Executiu va denegar la sol·licitud a l’Ajuntament de Consell,
a l’empar de la base tretzena, perquè no havia obtingut la puntuació
suficient per poder atorgar-li l’únic espectacle sol·licitat.
 c) El Consell Executiu va denegar la sol·licitud a l’Ajuntament de Consell,
a l’empara de la base tretzena, perquè no havia obtingut la puntuació
suficient per poder atorgar-li l’únic espectacle sol·licitat.
5.  a) L’article 3 b de la Llei 10/1998 estableix que el vehicle abandonat és un
residu sòlid urbà, atorgant la competència a les entitats locals per a la
seva gestió.
 b) L’article 3 b de la Llei 10/1998 estableix que el vehicle abandonat és un
residu sòlid urbà i atorga la competència a les entitats locals per a la
seva gestió.
c)
L’article 3 b de la Llei 10/1998 estableix que el vehicle abandonat és un

residu sòlid urbà i n’atorga la competència de gestió a les entitats
locals.
6.  a) Dia 21 de març de 2013, es va presentar un informe d’inspecció
tècnica d’edificis per part de la propietat de l’immoble.
 b) Dia 21 de març de 2013, fou presentat per la propietat de l’immoble
un informe d’inspecció tècnica d’edificis.
c)
Dia 21 de març de 2013, la propietat de l’immoble va presentar un

informe d’inspecció tècnica d’edificis.
7.  a) Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
 b) La present Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
 c) La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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8.  a) Estan obligades al pagament del preu públic regulat en aquesta
Ordenança les persones residents al terme municipal de Sóller que es
beneficien d’aquest servei.
 b) Estan obligades a pagar el preu públic que regula aquesta Ordenança
les persones residents al terme municipal de Sóller que es beneficien
d’aquest servei.
 c) Estan obligades al pagament del preu públic regulat en aquesta
Ordenança aquelles persones residents al terme municipal de Sóller
que es beneficien d’aquest servei.
9.  a) En la Recomanació 98/376/CE, de 4 de juny de 1998, el Consell de la
Unió Europea va instar els estats membres a crear una targeta
d’estacionament unificada per a persones amb mobilitat reduïda.
 b) El Consell de la Unió Europea, en la seva Recomanació 98/376/CE, de
data 4 de juny de 1998, va instar els estats membres a crear una
targeta d’estacionament unificada per a persones amb mobilitat
reduïda.
c)
El Consell de la Unió Europea va instar, en la seva Recomanació

98/376/CE, de data 4 de juny de 1998, els estats membres a crear una
targeta d’estacionament unificada per a persones amb mobilitat
reduïda.
10.  a) Les persones usuàries han d’acreditar la seva identitat amb el DNI o,
si no el tenen, amb un altre document d’identificació personal.
 b) Les persones usuàries han d’acreditar la seva identitat amb el DNI o,
en defecte d’això, amb un altre document d’identificació personal.
 c) Les persones usuàries han d’acreditar la seva identitat amb el DNI o,
en defecte d’aquest, un altre document d’identificació personal.
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Àrea 1

Comprensió lectora

10 punts

EXERCICI 1
V
a)

Per poder exercir la venda, els venedors ambulants s’han de dedicar al comerç al detall i
totes les taxes referents al règim econòmic de la parada, tant si són municipals com
d’altres, són a càrrec de l’adjudicatari.

x

b) El personal que l’Ajuntament determini per fer funcions en els mercats municipals ha
d’atendre els usuaris i els clients en relació amb tot el que es refereix al servei.

x

c)

F

Durant festes i fires populars no hi pot haver parades de venda ambulant en tot el terme
municipal.

x

d) En tots els casos, l’espai que ocupa el vehicle que es fa servir per a l’exercici de la venda
ambulant queda exempt de la taxa per ocupació de la via pública.

x

e)

Per exercir l’activitat de venda no sedentària, és necessari disposar de l’autorització
corresponent per a cada modalitat de venda i cada emplaçament.

f)

L’Ordenança regula la venda ambulant en el terme municipal d’Alcúdia, tant en parades
aïllades i desmuntables com en parades fixes estables.

g)

L’autorització que es concedeix per exercir la venda ambulant no pot ser superior a l’any.
Aquesta limitació es manté en cas que es transmeti a parents.

h) Totes les persones que es dediquen a la venda no sedentària (tant la titular de
l’autorització com les que treballen en les parades) han de disposar d’autorització de
residència i treball. En tots els casos, entre la persona titular i els treballadors hi ha d’haver
una relació contractual.

Encerts
Punts

8
5

7
4,17

6
3,33

Criteris de puntuació
5
4
2,50
2

3
1,5

2
1

1
0,5

x
x
x

x

0
0

EXERCICI 2
Objecte
Beneficiaris
Actuacions subvencionables
Pagament

Encerts
Punts

8
5

7
4,17

6
3,33

Convocatòria 1
F
G
H
D
Criteris de puntuació
5
4
2,50
2

3
1,5

Convocatòria 2
B
E
A
C

2
1

1
0,5

0
0
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Àrea 3 Coneixements pràctics de llenguatge administratiu

40 punts [mín. 20 punts]

EXERCICI 1 Majúscules i minúscules
1. En la sessió de dia 18 de juliol de 2013, la Comissió Delegada del Govern per a
Afers Econòmics va prendre un acord sobre les característiques de les operacions
de préstec que han de subscriure les entitats locals. Atesa la importància de
difondre’l, els ministres d’Hisenda i Administracions Públiques i d’Economia i
Competitivitat varen proposar que es publicàs en el Butlletí Oficial de l’Estat.
2. Així mateix, es dóna execució a les sentències de 16, 17 i 18 de març de 2011, de
la Sala Tercera del Tribunal Suprem, dictades en els recursos contenciosos
administratius números 73/2009, 74/2009 i 77/2009 interposats contra la
disposició addicional vuitena, apartat 1, paràgraf 3r, del Reial decret 485/2009,
de 3 d’abril, pel qual es regula la posada en marxa del subministrament d’últim
recurs en el sector de l’energia elèctrica.
3. L’Administració General de l’Estat i l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears varen subscriure un conveni de col·laboració en matèria de
reducció de càrregues administratives, el qual es va publicar mitjançant la
Resolució de 7 d’abril de 2011 de la Secretaria d’Estat per a la Funció Pública.
4. Entre altres funcions, el cap o la cap del Servei de Control Intern ha d’informar
el Consell Social de la Universitat sobre les actuacions de control intern que
s’hagin duit a terme, i juntament amb el cap o la cap del Servei d’Informació
Comptable ha d’elaborar l’auditoria financera comptable.
5. La Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable (FPRC) va
néixer l’any 2005 com una entitat privada sense ànim de lucre i d’àmbit
autonòmic. Actualment té la seu a l’avinguda de les Germanies, a Inca.
6. L’empresa Tallers Munar Ramis, SL, està ubicada al polígon industrial de Son
Castelló. La Conselleria d’Innovació i Energia, que exerceix les competències en
matèria d’indústria, li ha concedit permís per instal·lar-se també en uns terrenys
a prop de ses Salines.
Errors
0-2
3-6
7-9
10-12

Valor
10
9
8
7

Criteris de puntuació
Errors
Valor
13-15
6
16-18
5
19-20
4
21-22
3

Errors
23
24
+24

Valor
2
1
0
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EXERCICI 2 Terminologia i fraseologia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

c) consta / la relació
b) d’emplenar / senyalar
c) respondre al / destituir-ne
a) rendible / per compte d’altri
b) comparegueu
a) ha emès / desplegar
b) hi ha / amb càrrec a
b) merita
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.

EXERCICI 3 Terminologia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

c) diligència
a) bestreta
d) avocar
c) al detall
b) desnonament
a) quitança
b) validar
c) registrament
a) acarar
c) prenedor

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

EXERCICI 4 Abreviacions
1. a l’atenció de
2. centímetres
3. plaça
4. comunitats autònomes
5. sense número
6. reial decret llei
7. abril
8. Molt Honorable Senyora

a/a
cm
pla.
CA
SN
RDEL
abr.
M. H. Sra.

AA
cms.
pç.
c. a.
s. n.
RDL
ab.
Mlt. H. Sra.

a/
CM
pl.
CCAA
s/n
R.D.L.
abl.
MHS

Criteris de puntuació
Cada ítem ben resolt es compta com un encert.
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EXERCICI 5 Pronoms relatius
1. Les persones beneficiàries han de complir l’obligació d’afectació A LA QUAL / A
QUÈ està vinculat el bé subvencionat durant el termini mínim de tres anys, és a dir,
l’han de destinar a la finalitat PER A LA QUAL / PER A QUÈ es va concedir.
2. 2. L’Ajuntament pot ampliar l’horari d’obertura dels locals AMB ELS QUALS /
AMB QUÈ hagi signat un acord de col·laboració.
3. Les accions formatives, DE / SOBRE LES QUALS ha d’informar el Servei Jurídic, han
d’haver estat organitzades o impartides per alguna administració pública o per
alguna universitat, LA QUAL COSA / COSA QUE / FET QUE ha de constar en el
certificat corresponent.
4. Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de
llenguatge administratiu (certificat LA), la puntuació DEL QUAL s’acumula a la
d’un altre certificat QUE s’aporti.
5. Les targetes la persona titular DE LES QUALS sigui una persona jurídica només es
poden fer servir en els vehicles PER ALS QUALS / PER A QUÈ / ALS QUALS / A
QUÈ s’han concedit.
6. Aigües Municipals, SA, encara que va ser l’empresa més ben valorada, no va
constituir la fiança definitiva, PER LA QUAL COSA s’entén que el licitador va retirar
l’oferta voluntàriament.
7. L’empresa de manteniment ha inspeccionat la zona per intentar trobar el lloc D’ON
/ DEL QUAL / DE QUÈ provenen les males olors DE QUÈ / DE LES QUALS es
queixen els veïns.
Criteris de puntuació
Cada construcció de relatiu ben resolta es compta com a 0,5 encerts. Si no en resulta
un nombre enter, el valor total de l’exercici s’ha d’arrodonir a l’alça.

EXERCICI 6 Pronoms febles
1. L’oficina ofereix un servei d’orientació a joves nouvinguts per assessorar-LOS sobre
els recursos que hi ha (educatius, esportius, culturals, etc.) i informar-LOS-EN.
2. La Secretaria, un cop comprovat que l’alumne compleix tot els requisits per
aconseguir el títol, LI HO comunicarà i LI donarà accés al Portal de gestió de títols.

5

LA
MAIG 2014

3. L’investigador es compromet a mantenir permanentment informada la Fundació
sobre tota la bibliografia que genera el projecte i a trametre-LI’N un exemplar o una
separata. També LI ha de fer arribar les referències bibliogràfiques perquè pugui
difondre-LES pel mitjà que consideri oportú.
4. S’han rebut diverses queixes relacionades amb les dificultats que han tingut alguns
pacients, directament o amb els seus familiars o les persones que HI estan
vinculades, per obtenir informació sobre el procediment assistencial que ELS afecta.
5. El Servei de Prevenció trametrà a l’òrgan convocant l’informe, per la qual cosa no és
necessari que les persones aspirants LI’N / EN presentin una còpia.
6. En haver transcorregut el termini de l’excedència concedida, el treballador té dret a
reincorporar-se al seu antic lloc de treball en les mateixes condicions que tenia en el
moment de concedir-LA-HI.
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.

EXERCICI 7 Puntuació
1. D’acord amb la disposició addicional única de la Llei 18/2006, de 22 de
novembre, de mediació familiar, s’han de desplegar reglamentàriament totes les
normes relatives a l’organització del Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears; a l’organització, el funcionament i la publicitat del Registre de
Mediadors i del Registre de Centres de Mediació de Col·legis Professionals i
d’Entitats Públiques o Privades; a la capacitació de mediadors i les seves
obligacions administratives amb el Servei de Mediació Familiar de les Illes
Balears, i als requisits de creació i organització que han de complir els centres de
mediació per inscriure-s’hi.
2. Des de la perspectiva administrativa[,] les subvencions són una tècnica de
foment de determinats programes d’utilitat pública i d’interès general[,] a més
d’un procediment de col·laboració entre l’Administració pública i els particulars
per a la gestió d’activitats d’interès públic[./;] En aquest sentit, mitjançant
aquesta convocatòria[,] l’Institut Municipal de l’Esport (IME) estableix el
procediment que ha de regular les subvencions que, en l’exercici de les funcions
que li corresponen, ha de concedir la Regidoria d’Esports per dur a terme
activitats d’interès esportiu durant l’any 2014.
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3. La Conselleria de Presidència assumeix els compromisos següents:
a) D/dur a terme les activitats de col·laboració que preveu la clàusula segona
d’aquest Conveni[./;]
b) A/aportar la informació i la documentació necessàries per desenvolupar el
Conveni, sempre que les hi requereixi el Ministeri de Política Territorial i
Administració Pública[./;]
c) P/proporcionar al sistema general de mesura de càrregues les dades relatives a
les accions de reducció de càrregues, especialment pel que fa a la incidència
econòmica d’aquestes accions[./;]
d) E/elaborar un informe inicial en què es descriguin els projectes que s’han de
desenvolupar per dur a terme les activitats de la clàusula primera.
4. D’altra banda, la lletra b de l’article 6.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics[,] estableix que els ciutadans
tenen dret a no aportar les dades i els documents que ja estiguin en poder de les
administracions públiques, les quals han d’utilitzar mitjans electrònics per
obtenir aquesta informació, sempre que[,] en el cas de dades de caràcter
personal[,] tenguin el consentiment de les persones interessades, en els termes
que estableix la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal[,] o
quan una norma amb rang de llei així ho determini, llevat que hi hagi restriccions
de conformitat amb la normativa aplicable a les dades i els documents recollits.
5. La persona titular del celler és responsable que el vi que subministra sota la
indicació geogràfica protegida Mallorca compleix totes les exigències d’aquesta
norma i, en particular, les que fan referència a l’origen, les varietats del raïm
utilitzat, els requisits de producció i d’elaboració i les característiques químiques
i organolèptiques.
Errors
0-3
4-6

Valor
6
5

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

Errors
13-15
16-18
+18

Valor
2
1
0

EXERCICI 8 Criteris de redacció
1.

b)

Dia 2 d’abril de 2009, la directora insular de Promoció Executiva va evacuar un informe
justificatiu amb relació al contracte de servei per promocionar l’Oli de Mallorca.

2.

c)

Mitjançant un ofici de 4 de setembre de 2008, la sol·licitud per col·locar tela asfàltica en
un edifici de Manacor es va trametre a l’Àrea de Patrimoni Històric del Consell de
Mallorca, ja que es tracta d’un bé d’interès cultural.
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3.

a)

En la sessió de 15 d’octubre de 2013, la Comissió Insular de Patrimoni Històric de
Menorca va acordar considerar que la senyora Maria Pons Benejam havia desistit de la
sol·licitud i que s’havia d’arxivar.

4.

c)

El Consell Executiu va denegar la sol·licitud a l’Ajuntament de Consell, a l’empara de la
base tretzena, perquè no havia obtingut la puntuació suficient per poder atorgar-li l’únic
espectacle sol·licitat.

5.

c)

L’article 3 b de la Llei 10/1998 estableix que el vehicle abandonat és un residu sòlid urbà
i n’atorga la competència de gestió a les entitats locals.

6.

c)

Dia 21 de març de 2013, la propietat de l’immoble va presentar un informe d’inspecció
tècnica d’edificis.

7.

a)

Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

8.

b)

Estan obligades a pagar el preu públic que regula aquesta Ordenança les persones
residents al terme municipal de Sóller que es beneficien d’aquest servei.

9.

a)

En la Recomanació 98/376/CE, de 4 de juny de 1998, el Consell de la Unió Europea va
instar els estats membres a crear una targeta d’estacionament unificada per a persones
amb mobilitat reduïda.

10.

a)

Les persones usuàries han d’acreditar la seva identitat amb el DNI o, si no el tenen, amb
un altre document d’identificació personal.

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

64
40
53
31,20
42
22,40
31
15,90
20
10,26
9
4,62

63
39,20
52
30,40
41
21,60
30
15,38
19
9,74
8
4,10

Criteris de puntuació de l’àrea 3
62
61
60
59
58
38,40 37,60 36,80
36
35,20
51
50
49
48
47
29,60 28,80
28
27,20 26,40
40
39
38
37
36
20,80
20
19,49 18,97 18,46
29
28
27
26
25
14,87 14,36 13,85 13,33 12,82
18
17
16
15
14
9,23
8,72
8,21
7,69
7,18
7
6
5
4
3
3,59
3,08
2,56
2,05
1,54

57
34,40
46
25,60
35
17,95
24
12,31
13
6,67
2
1,03

56
33,60
45
24,80
34
17,44
23
11,79
12
6,15
1
0,51

55
32,80
44
24
33
16,92
22
11,28
11
5,64
0
0

54
32
43
23,20
32
16,41
21
10,77
10
5,13
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