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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 4
Obligacions dels agricultors
1. Anualment els agricultors han de notificar
a l’òrgan competent de la comunitat
autònoma tota la informació que recull
l’annex d’aquest Reial decret per
inscriure-la en el Registre general de la
producció agrícola (REGEPA). Aquesta
declaració s’ha de produir en el mateix
període en què es presenten les
sol·licituds úniques d’ajuda de la política
agrícola comuna (PAC), o del Programa
d’opcions específiques per la llunyania i la
insularitat (POSEI) en cada campanya.
2. Les explotacions agrícoles de nova
constitució han de notificar la informació
que esmenta l’apartat 1 dins el mes
següent d’haver iniciat l’activitat. Les
explotacions agrícoles que abandonen
l’activitat també han de notificar aquesta
situació dins el mes següent d’haver-la
cessat.
3. Els agricultors que notifiquin la informació
esmentada per qualsevol altra via estan
exempts de complir les obligacions que
preveuen els apartats 1 i 2. A aquest
efecte la sol·licitud única d’ajudes de la
PAC o el POSEI té consideració de
notificació per a la inscripció en el
REGEPA.
Article 5
Registre general de la producció agrícola
1. Es crea el Registre general de la producció
agrícola, en el qual s’han d’inscriure les
explotacions agrícoles que estiguin dins
l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret.
Aquest Registre s’ha de nodrir de les

dades dels diferents registres autonòmics
ja creats.
2. Els òrgans o els ens competents de les
comunitats autònomes i de les ciutats
amb estatut d’autonomia han d’inscriure
les
explotacions
agrícoles
que
corresponguin, i han d’assignar a cada
explotació agrícola un codi per garantirne la identificació única amb l’estructura
següent:
a) Dos dígits que identifiquen la
comunitat autònoma o les ciutats
amb estatut d’autonomia on
s’inscriu.
b) Dos dígits que identifiquen la
província on l’explotació agrícola té la
base territorial més gran.
c) Sis dígits correlatius per a la
numeració identificativa.
3. En els casos en què una explotació
agrícola és present en més d’una
comunitat autònoma o de les ciutats amb
estatut d’autonomia, la inscripció en el
REGEPA l’ha de fer l’òrgan o l’ens
competent de la comunitat autònoma o
la ciutat amb estatut d’autonomia en la
qual l’explotació agrícola té una
superfície més gran.
4. Amb la finalitat de fomentar l’intercanvi
d’informació entre òrgans o ens
competents
de
les
comunitats
autònomes, i de facilitar les tasques de
control i registre de les explotacions
agrícoles, el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient ha de crear
un sistema informàtic, que ha de
permetre l’intercanvi d’informació i la
gestió informàtica dels registres, i que ha
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de posar a disposició de les comunitats
autònomes i les ciutats amb estatut
d’autonomia.
Aquest sistema informàtic ha d’incloure
un camp per als codis assignats, si
s’escau, en els registres autonòmics, el
qual ha de permetre vincular el codi que
descriu l’apartat 2 als codis autonòmics.
La consulta de l’aplicació informàtica ha
d’estar disponible per al públic en general
en el web del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient. Així mateix,
els agricultors inscrits en el REGEPA
poden consultar el codi d’identificació

assignat a la seva explotació a través del
web.
5. En els casos en què s’interrompi l’activitat
de les explotacions agrícoles, això és, que
no es faci cap notificació de modificació
o actualització durant un període de tres
anys, s’ha de donar de baixa l’explotació
agrícola en el REGEPA, però s’ha de
conservar la informació històrica de totes
les explotacions agrícoles en el sistema
informàtic que estableix l’apartat 4.

Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa
comunitària en matèria d’higiene en la producció primària agrícola (adaptació)

V

F

a) Cada any els agricultors han de sol·licitar la inscripció en el Registre general
de la producció agrícola.

b) Els casos de cessament de l’activitat de les explotacions agrícoles també
s’han de comunicar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

c) La informació que inclou l’annex del Reial decret només es pot notificar
directament a l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

d) D’acord amb la disposició normativa, el Registre general de la producció
agrícola és un registre estatal que inclou les dades que ja consten en els
registres que hagin creat les comunitats autònomes.

e) El REGEPA assigna a cada explotació agrícola inscrita un codi
d’identificació única que consta de deu dígits.

f) Si una explotació agrícola és present en el territori de dues comunitats
autònomes, correspon inscriure-la en el REGEPA a l’òrgan de la comunitat
autònoma en què tengui més extensió.

g) Amb

la finalitat d’intercanviar informació i poder gestionar
informàticament el REGEPA, una de les funcions del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient és crear un sistema informàtic
que ha d’estar disponible per al públic en general.

h) Si durant un termini de tres anys no es produeix cap notificació a l’òrgan de
la comunitat autònoma corresponent respecte d’una mateixa explotació
agrícola, s’ha de donar de baixa del REGEPA.
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EXERCICI 2
Els fragments que hi ha a continuació pertanyen a dos convenis diferents. Destriaulos segons l’objecte de què tracten i ordenau-los en la taula segons el lloc que
ocuparien en el text complet.

A

L’Institut Balear de la Joventut executa la política del Govern de les Illes Balears
en matèria de voluntariat. En aquest sentit, l’article 34 de la Llei 10/2006
estableix que, en l’àmbit de les Illes Balears, s’ha de promoure el voluntariat
entre la joventut i s’han d’impulsar actuacions i programes que tenguin com a
objectiu donar suport a la creació d’associacions orientades al Servei del
Voluntariat Europeu.

B

D’altra banda, la Fundació Ciència Natural de les Illes Balears és una institució
de caràcter no lucratiu, que té com a finalitat, entre altres, la formació en
ciències de la salut i teràpies naturals. Per aconseguir aquesta finalitat pot
establir convenis amb universitats i altres organismes, d’acord amb els seus
Estatuts.

C

S’ha de constituir una comissió mixta de seguiment d’aquest conveni, formada
per dos membres de l’Institut Balear de la Joventut, que ha de designar la
presidenta, i dos membres de la Universitat, que ha de designar el rector.

D

L’1 d’octubre de 2008 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes
Balears varen subscriure un protocol general de col·laboració, el qual es
desplega a iniciativa de cada una de les parts mitjançant convenis específics de
col·laboració. D’aquesta manera, el Govern, mitjançant les conselleries, pot
dur a terme actuacions concretes amb la Universitat per mitjà de convenis
específics, el contingut dels quals s’ha d’ajustar al que estableix l’article 78.4 de
la Llei 3/2003.

E

Tant la Fundació Ciència Natural de les Illes Balears com la Universitat estan
interessades a col·laborar en la millora de la qualitat de l’ensenyament no
presencial i a establir ponts de relació entre ambdues institucions.

F

La Fundació Ciència Natural de les Illes Balears valora especialment necessari
introduir els mitjans tecnològics que actualment ofereix la virtualitat en la
concepció i l’oferta dels estudis de formació contínua que actualment
gestiona.
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G

Aquest conveni té per objecte concretar els termes de la col·laboració entre
l’Institut Balear de la Joventut i la Universitat de les Illes Balears, mitjançant
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, per col·laborar en el
Programa de Voluntariat adreçat als membres de la comunitat universitària,
fonamentalment amb la gestió de la borsa de voluntariat.

H

La Universitat de les Illes Balears és una institució pionera en el
desenvolupament de metodologies d’ensenyament no presencial basades en
l’aplicació de la telemàtica, que té com a objectiu cobrir les necessitats de les
persones que volen accedir als ensenyaments no universitaris i, per motius
personals o professionals, volen fer-ho amb una nova modalitat d’estudis no
presencials.

Conveni 1

Conveni 2
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Àrea 2

Expressió escrita

50 punts [mín. 30 punts]

EXERCICI 1 (30 PUNTS)
Sou el secretari o la secretària de la Comissió per a la Cooperació i el
Desenvolupament de les Illes Balears. Redactau l’acta de la sessió ordinària que ha
tingut lloc avui i en què s’han aprovat el projecte d’ajuda urgent a les zones
afectades pel terratrèmol del Nepal i la memòria d’activitats de cooperació exterior.
En canvi, no s’han aprovat els criteris per aplicar als projectes de cooperació relatius
a la concessió de microcrèdits. A part de vós i la presidenta, hi han assistit tres dels
cinc vocals. (200-250 paraules)
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EXERCICI 2 (20 PUNTS)
Sou el secretari o la secretària d’una mesa de contractació. Redactau una diligència
per fer constar que avui s’ha presentat una persona en representació d’una empresa
que no ha estat admesa a la licitació per retirar la documentació. (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. El marc normatiu de les ajudes estatals per a lloguer d’habitatges, el constitueixen,
d’una banda, el reial decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el pla estatal
de foment del lloguer d’habitatges (2013-2016), que té la naturalesa de bases
reguladores dels règims jurídics respectius de les ajudes que preveu, i, de l’altra, la
normativa que complementa el reial decret en els aspectes organitzatius i de
procediment de les ajudes estatals que ha de gestionar la comunitat autònoma de
les Illes Balears, tot això de conformitat amb la llei general de subvencions.
El 6 de novembre de 2014 es va subscriure un acord entre el ministeri de foment i la
comunitat autònoma de les Illes Balears per executar el pla estatal esmentat. Des
d’aquesta data l’administració autonòmica ja pot publicar les convocatòries de les
ajudes previstes, però és necessari complementar les bases del reial decret 233/2013
amb una ordre autonòmica que estableixi els aspectes procedimentals i
organitzatius d’aquestes ajudes.
2. El batle pot plantejar una qüestió de confiança, vinculada a l’aprovació o la
modificació de qualsevol dels assumptes següents:
a) els pressuposts anuals.
b) les taxes.
c) els preus públics.
d) l’aprovació que posi fi a la tramitació dels instruments de planejament general

d’àmbit municipal.
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3. El reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres estableix
els requisits que ha de complir la comercialització de les mescles de llavors de
plantes farratgeres, d’acord amb el que estableix la directiva 66/401/CEE del
consell, relativa a la comercialització de llavors de plantes farratgeres.
4. L’ajuntament de sant josep de sa talaia va denegar la sol·licitud de l’entitat
intervista, slu, de la llicència per construir una piscina a l’habitatge amb la referència
cadastral núm. 002401000CD500001HS, amb el núm. 10393, del polígon 22, de la
secció 2a i anomenat can sonaria, a la parròquia des cubells del terme municipal.
5. D’acord amb els articles 25 i 38 de l’ordenança municipal de recaptació, es pot
anul·lar el cobrament dels rebuts de qualsevol deute de venciment periòdic al
compte bancari del ciutadà. S’ha de sol·licitar a l’oficina de tributs municipals, al
carrer de bonaire núm. 7, de Maó.
6. L’article 9 del decret legislatiu 112/2001, modificat per la disposició final segona del
decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i
administratives, estableix la composició del consell escolar de les Illes Balears.
7. D’acord amb la disposició final primera de l’ordre del conseller d’educació, cultura i
universitats, s’ha publicat en el butlletí oficial de les Illes Balears la resolució de la
directora general d’ordenació, innovació i formació professional de 6 de febrer de
2015 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de
formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre
l’organització.
8. S’han publicat sengles convenis de col·laboració entre el servei públic d’ocupació
estatal i les comunitats autònomes de Galícia i Astúries per efectuar tràmits per via
electrònica en relació amb els contractes per a la formació i l’aprenentatge.
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EXERCICI 2
TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA. Encerclau l’opció correcta o més adequada segons el
context de cada frase.
1. El Govern ha aprovat despeses _______________ per _______________
finançament del Fons de Cooperació Local, que es distribueix en dues anualitats:
22.270.602 euros corresponen a l’any 2014 i 7.729.397 euros a l’any 2015.
a) plurianuals / atendre al

b) plurianuals / afrontar el

c) pluriennals / atendre el

d) pluriennals / fer front al

2. Us advertesc que l’incompliment del que _______________ el paràgraf anterior
dóna lloc, _______________, a l’inici de l’expedient sancionador corresponent
per depurar les possibles responsabilitats.
a) disposa / si s’escau

b) disposa / en el seu cas

c) disposa / escau

d) contempla / si procedeix

3. Us comunic que els propietaris que _______________ en la llista adjunta no han
complert el deure de presentació de l’informe de l’ITE, per la qual cosa la Secció
d’Arquitectura ha efectuat l’_______________ corresponent de multa.
a) consten / advertència

b) es relacionen / advertència

c) es relacionen / advertiment

d) consten / advertiment

4. La cap del Servei Jurídic _______________ un informe desfavorable a la concessió
d’una subvenció a l’Ajuntament de Maó. La resolució que _______________, per
tant, ha de denegar-la-hi.
a) ha expedit / es dicti

b) ha emès / s’emeti

c) ha emès / es dicti

d) ha dictat / s’aprovi
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5. _______________ 25 d’abril de 2015, el senyor Marc Busquets Pons va presentar
una sol·licitud al Consell Insular de Menorca. Com que la documentació no era
correcta, el Negociat de Subvencions li va comunicar que disposava d’un termini
de deu dies per _______________.
a) Amb data / esmenar-la

b) En data / esmenar-la

c) Amb data / subsanar-la

d) En data / reparar-la

6. En lloc de cobrar per hores treballades, aquesta empresa de construcció factura
_______________.
a) a preu fet

b) per treball realitzat

c) a tant alçat

d) a preu alçat

7. Aquesta Instrucció s’aprova _______________ l’article 5 de la Normativa
reguladora del doctorat de la Universitat de les Illes Balears i _______________
l’Acord de 5 de febrer de 2014 del Consell Rector.
a) a l’empar de / desplega

b) a l’empara de / desplega

c) a l’empara de / desenvolupa

d) a l’ampara de / desenvolupa

8. _______________ la sessió de constitució de l’òrgan, s’ha _______________ una
altra persona en representació de la Conselleria.
a) Arrel de / de nomenar

b) Arran de / de nomenar

c) Arran de / d’anomenar

d) Arrel de / d’anomenar
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EXERCICI 3
TERMINOLOGIA. Encerclau el terme que correspon a cada definició.
1. Document amb el qual s’expressa un acord de voluntats entre una administració
pública i una o diverses persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i
s’estableixen pactes de compliment obligatori per assolir objectius d’interès
comú.
a) conveni

b) acord

c) contracte

d) pacte

2. Anotació breu sobre el tema de què tracta un document.
a) afer

b) tema

c) assumpte

d) identificació

3. Dret de gaudi que té una persona sobre un bé propietat d’altri, que consisteix a
posseir el bé, usar-lo i percebre’n tots els fruits, si bé amb les limitacions d’haver
de conservar-ne la forma i la substància.
a) ús-de-fruit

b) usufruit

c) usufructe

d) usdefruit

4. Actuació que consisteix a examinar minuciosament una persona o un lloc.
a) registre

b) escorcoll

c) registrament

d) batuda

5. Adherir-se formalment a un conveni o contracte.
a) subscriure

b) firmar

c) signar

d) celebrar

6. Valor que es fixa a un bé i que correspon al seu valor real.
a) justipreu

b) just i preu

c) preu ajustat

d) preu just

7. Document mitjançant el qual l’Administració demana la presència d’una
persona amb la finalitat d’efectuar un tràmit administratiu.
a) cita

b) requeriment

c) citació

d) convocatòria

8. Òrgan col·legiat format per la reunió general dels membres d’una corporació de
dret públic.
a) plenari

b) ple

c) sessió

d) comissió
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9. Indemnització o gratificació que es paga als habilitats, caixes, pagadors, etc., per
les possibles pèrdues de diners.
a) menyscapte de
diners

b) rompuda de
moneda

c) menyscapte de
moneda

d) crebant de
diners

10. Deixar sense efecte un contracte vàlidament concertat.
a) desistir

b) dissoldre

c) absoldre

d) resoldre

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

dcs.

dc.

dx.

2. setembre

s.

S

set.

3. departaments

dept.

depts.

dep.

4. unitats de contractació administrativa

UAC

U.A.C.

UACs

5. denominacions d’origen

d/o

d. o.

d. d’o.

p. ex.

p.ex.

p.e

LOREG

Loreg

L.O.R.E.G.

M.I.Sra

M. I. Sra.

M. Itre. Sra.

6. per exemple
7. Llei orgànica
general

del

règim

8. Molt Il·lustre Senyora

electoral

EXERCICI 5
PRONOMS RELATIUS. Completau els texts amb la forma del pronom relatiu
corresponent. Afegiu-hi, si cal, preposicions i altres elements necessaris.
1. Els subjectes passius han de justificar els motius ____________________
demanen la subvenció. Cal fer constar la relació de les persones
____________________ les administracions públiques n’han concedit alguna
durant els darrers dos anys.
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2. La publicació de les condicions ____________________ s’hauran d’adequar els
plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols ____________________ habilitin
per a l’exercici de les professions regulades és el primer pas per dissenyar les
noves titulacions de grau.
3. Tenen la consideració d’òrgans administratius, a més dels òrgans superiors i dels
directius, les unitats administratives ____________________ s’atribueixen
funcions ____________________ tenen efectes jurídics davant de terceres
persones o l’actuació ____________________ té caràcter preceptiu.
4. A més de la sanció que correspon en l’àmbit penal ____________________
condueix un vehicle sabent que no té assegurança, l’incompliment de l’obligació
d’assegurar-se determina la prohibició de circular amb el vehicle no assegurat pel
territori nacional.
5. També evidencien que les revisions dels marcs legislatius s’han duit a terme de
manera desordenada, puntual i poc sistemàtica, _______________ dificulta molt
l’accessibilitat a l’ordenament vigent.
6. Les persones _______________ la batlessa ha convidat a la reunió representen
totes les associacions de veïns del municipi.
7. La resolució _______________ ha recorregut l’obliga a pagar una multa importat.
8. Els recursos humans al servei de l’Administració destinats a la lluita contra el frau
són insuficients per acomplir les actuacions de control i inspecció,
____________________ és necessari incorporar nous mitjans personals al més
aviat possible.
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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. S’ha

d’informar

els

alumnes

ajudar__________________

dels

a

procediments

regular

de

l’avaluació

l’aprenentatge.

per

Igualment

__________________ ha de donar compte als pares o tutors legals.
2. La Junta Insular d’Aigua s’ha de reunir com a mínim una vegada a l’any. També
s’ha de reunir amb caràcter extraordinari sempre que la presidenta
__________________ consideri oportú o __________________ demani un terç
dels vocals.
3. Amb posterioritat a les eleccions, la Plataforma farà un seguiment dels
compromisos que han assolit els partits i __________________ reclamarà el
compliment de les seves promeses.
4. Els tècnics han presentat diverses propostes de rehabilitació de l’edifici a
l’Ajuntament. A la reunió de demà, el batle ____________________ demanarà
més detalls.
5. La Universitat ha engegat un programa de mobilitat internacional, que inclou
beques per fer estades de mobilitat a diversos països europeus i asiàtics.
Informa____________________

a

l’Oficina

de

Mobilitat

i

participa____________________.
6. Els parcs naturals de les Illes Balears programen activitats gratuïtes per al pròxim
cap de setmana amb motiu del Dia de les Illes Balears.

Podeu

inscriure____________________ al telèfon 600 000 830.
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EXERCICI 7
PUNTUACIÓ. Puntuau adequadament els fragments que hi ha a continuació. Posauhi majúscules quan calgui.
1.

L’Acord del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2009 sobre l’aprovació de
l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2009 del personal dependent del Servei
de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 159 de 29 d’octubre preveu que es
convoquin proves selectives per cobrir 17 places vacants de la categoria de
treballador/treballadora social
Proposta de resolució
Atès tot això propòs al gerent del Servei de Salut de les Illes Balears que dicti
una resolució en els termes següents
1. Aprovar la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir 17 places vacants
de la categoria treballador/treballadora social dependents del Servei de
Salut de les Illes Balears
2. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria que consten en
l’annex 1
3. Aprovar el barem de mèrits per a la fase de concurs que consta en l’annex 2
4. Fer públiques les recomanacions per tramitar les sol·licituds per participar
en el procés selectiu que figuren en l’annex 3
5. Aprovar el temari de la convocatòria que consta en l’annex 4
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2. L’article 17.2 del Decret que regula l’ingrés els accessos i l’adquisició de noves
especialitats en els cossos docents disposa que de conformitat amb el que
estableix la disposició addicional dotzena de la Llei d’educació el sistema
d’ingrés a la funció pública docent és preferentment el de concurs oposició
convocat per les respectives administracions educatives també hi ha d’haver una
fase de pràctiques que pot incloure entre altres accions cursos de formació i que
constitueix una part del procés selectiu
3. D’altra banda es consoliden les dates d’entrada en vigor de les reglamentacions
que apareixien sense data determinada però que en l’actualitat ja han entrat en
vigor o estan molt properes a fer-ho d’aquesta manera el contingut dels
annexos I i II del Decret queda actualitzat de conformitat amb les normes del
dret de la Unió Europea i els reglaments de la Comissió Econòmica per a Europa
de les Nacions Unides en les parts que es refereixen al que estableixen els annexos
esmentats
4. Les targetes de capità de iot s’han d’imprimir sobre paper de seguretat fabricat
per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre en format UNE A5 apaïsat i s’ha de
disposar a l’angle superior dret una franja obliqua amb els colors de la bandera
nacional la targeta per motius d’impressió informàtica s’ha d’integrar en un
paper de mida UNE A4 el qual ha de tenir un trepatge per poder tallar-lo en dues
unitats UNE A5 a la meitat superior han de figurar les dades de la mateixa
targeta d’acord amb el que s’especifica a les dues pàgines següents i a la meitat
inferior tota la informació de caràcter complementari que tant la Direcció
General de la Marina Mercant com cada comunitat autònoma vulguin reflectir-hi
per evitar confusions entre aquestes dues meitats la destinada a la incorporació
de «dades informatives» ha de contenir una marca d’aigua amb el text esmentat i
no ha d’estar impresa en color com la meitat superior
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5. a) Fotocòpia del document d’identitat si no té la nacionalitat espanyola del
document oficial que n’acrediti la identitat l’edat i la nacionalitat els familiars
que d’acord amb la base 2.1 a tenguin dret a participar en el procés selectiu han
de presentar una fotocòpia compulsada d’algun document que acrediti el vincle
de parentiu o si s’escau del fet de ser dependents d’aquests familiars
EXERCICI 8
CRITERIS DE REDACCIÓ. Indicau l’opció correcta o més ben redactada d’acord amb
els criteris del llenguatge administratiu.
1.

2.



a)



b)



c)



a)



b)



c)

Aprovar inicialment el projecte de modificació de la plantilla de
personal per a l’any 2014, amb efectes des de l’endemà de la seva
publicació en el BOIB.
Aprovar inicialment el projecte de modificació de la plantilla de
personal per a l’any 2014, amb efectes des del dia següent d’haverse publicat en el BOIB.
Aprovar inicialment el projecte de modificació de la plantilla de
personal per a l’any 2014, amb efectes des de l’endemà d’haver-se
publicat en el BOIB.
En la sessió de dia 11 de desembre de 2014, el Ple aprovà
inicialment l’expedient de modificació de les ordenances fiscals
municipals.
En la sessió celebrada dia 11 de desembre de 2014, pel Ple s’aprovà
inicialment l’expedient de modificació de les ordenances fiscals
municipals.
En la sessió de dia 11 de desembre de 2014, per part del Ple fou
aprovat inicialment l’expedient de modificació de les ordenances
fiscals municipals.
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3.

4.

5.

6.



a)



b)



c)



a)



b)



c)



a)



b)



c)



a)



b)



c)

Aquests articles regulen el concepte, composició i procediment de
nomenament dels membres, l’elecció del president i del
vicepresident i nomenament del secretari.
Aquests articles regulen el concepte, la composició i el procediment
de nomenament dels membres, l’elecció del president i del
vicepresident i el nomenament del secretari.
Aquests articles regulen el concepte, composició i el procediment de
nomenament dels membres, l’elecció del president i vicepresident i
el nomenament del secretari.
En base a l’exposat, dispòs que els subjectes passius o obligats
tributaris indicats han de presentar-se en el termini de quinze dies
als Serveis Centrals de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
Atès l’exposat, dispòs que els subjectes passius o obligats tributaris
indicats han de presentar-se en el termini de quinze dies als Serveis
Centrals de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
D’acord amb el que s’ha exposat, dispòs que els subjectes passius o
obligats tributaris indicats han de presentar-se en el termini de
quinze dies als Serveis Centrals de l’Agència Tributària de les Illes
Balears.
El plec de clàusules administratives particulars s’exposarà
públicament durant un termini de deu dies naturals a l’efecte de
presentar-hi reclamacions.
El plec de clàusules administratives particulars s’exposarà
públicament durant un termini de deu dies naturals als efectes de
presentació de reclamacions.
El plec de clàusules administratives particulars s’exposarà
públicament durant un termini de deu dies naturals a l’efecte de
presentar reclamacions.
Els ajuts s’abonaran a la bestreta, un cop que s’hagi aprovat la seva
distribució entre els beneficiaris d’acord a la convocatòria anual.
Els ajuts s’abonaran a la bestreta, un cop que se n’hagi aprovat la
distribució entre els beneficiaris en atenció a la convocatòria anual.
Els ajuts s’abonaran a la bestreta, un cop que se n’hagi aprovat la
distribució entre els beneficiaris d’acord amb la convocatòria anual.
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7.



a)



b)



c)



a)



b)



c)



a)



b)



c)

10. 

a)



b)



c)

8.

9.

La Mesa de Turisme estarà integrada pels següents membres, els
quals hauran d’estar vinculats al municipi de Sant Josep.
La Mesa de Turisme estarà integrada pels membres següents, els
quals hauran d’estar vinculats al municipi de Sant Josep.
La Mesa de Turisme estarà integrada pels següents membres, els
que hauran d’estar vinculats al municipi de Sant Josep.
L’Àrea de Benestar Social va requerir a la senyora Maria Marí
Planells que presentàs la documentació necessària per tramitar la
seva sol·licitud.
L’Àrea de Benestar Social va requerir a la senyora Maria Marí
Planells perquè presentàs la documentació necessària per tramitar
la seva sol·licitud.
L’Àrea de Benestar Social va requerir la senyora Maria Marí Planells
que presentàs la documentació necessària per tramitar la seva
sol·licitud.
S’ha de presentar un informe de la secretaria del centre en el qual hi
constin el nom i els llinatges dels alumnes inscrits en el programa de
reutilització i el curs en què estan matriculats.
S’ha de presentar un informe de la secretaria del centre en el qual
constin el nom i els llinatges dels alumnes inscrits en el programa de
reutilització i el curs en el que estan matriculats.
S’ha de presentar un informe de la secretaria del centre en el qual
constin el nom i els llinatges dels alumnes inscrits en el programa de
reutilització i el curs en què estan matriculats.
En relació amb l’expedient 210R/2013, s’ha procedit a l’arxiu de
l’expedient, atès que s’ha efectuat el pagament de la sanció
pecuniària.
En relació amb l’expedient 210R/2013, s’ha arxivat l’expedient, atès
que s’ha pagat la sanció pecuniària.
En relació amb l’expedient 210R/2013, s’ha procedit a l’arxivament
de l’expedient, atès que s’ha pagat la sanció pecuniària.

26

LA
MAIG 2015

PROVA DE LLENGUATGE
ADMINISTRATIU
Solucionari
Convocatòria de maig de 2015

1

LA
MAIG 2015

Àrea 1

Comprensió lectora

10 punts

EXERCICI 1
V
a) Cada any els agricultors han de sol·licitar la inscripció en el Registre
general de la producció agrícola.
b) Els casos de cessament de l’activitat de les explotacions agrícoles
també s’han de comunicar a l’òrgan competent de la comunitat
autònoma.
c) La informació que inclou l’annex del Reial decret només es pot
notificar directament a l’òrgan competent de la comunitat
autònoma.
d) D’acord amb la disposició normativa, el Registre general de la
producció agrícola és un registre estatal que inclou les dades que ja
consten en els registres que hagin creat les comunitats autònomes.
e) El REGEPA assigna a cada explotació agrícola inscrita un codi
d’identificació única que consta de deu dígits.
f) Si una explotació agrícola és present en el territori de dues
comunitats autònomes, correspon inscriure-la en el REGEPA a
l’òrgan de la comunitat autònoma en què tengui més extensió.
g) Amb la finalitat d’intercanviar informació i poder gestionar
informàticament el REGEPA, una de les funcions del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient és crear un sistema
informàtic que ha d’estar disponible per al públic en general.
h) Si durant un termini de tres anys no es produeix cap notificació a
l’òrgan de la comunitat autònoma corresponent respecte d’una
mateixa explotació agrícola, s’ha de donar de baixa del REGEPA.
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

F
X

X
X
X
X
X

X

X

0
0

EXERCICI 2
Conveni 1
D
A
G
C
Encerts
Punts

8
5

7
4,17

6
3,33

Criteris de puntuació
5
4
2,50
2

Conveni 2
H
B
F
E
3
1,5

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. El marc normatiu de les ajudes estatals per a lloguer d’habitatges, el constitueixen, d’una
banda, el Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, pel qual es regula el Pla Estatal de Foment
del Lloguer d’Habitatges / Pla estatal de foment del lloguer d’habitatge (2013-2016), que
té la naturalesa de bases reguladores dels règims jurídics respectius de les ajudes que
preveu, i, de l’altra, la normativa que complementa el Reial decret en els aspectes
organitzatius i de procediment de les ajudes estatals que ha de gestionar la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, tot això de conformitat amb la Llei general de subvencions.
El 6 de novembre de 2014 es va subscriure un acord entre el Ministeri de Foment i la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per executar el Pla Estatal / Pla estatal esmentat.
Des d’aquesta data l’Administració autonòmica ja pot publicar les convocatòries de les
ajudes previstes, però és necessari complementar les bases del Reial decret 233/2013 amb
una ordre autonòmica que estableixi els aspectes procedimentals i organitzatius d’aquestes
ajudes.
2. El batle pot plantejar una qüestió de confiança, vinculada a l’aprovació o la modificació de
qualsevol dels assumptes següents:
a) Els pressuposts anuals.
b) Les taxes.
c) Els preus públics.
d) L’aprovació que posi fi a la tramitació dels instruments de planejament general d’àmbit
municipal.
3. El Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres estableix els
requisits que ha de complir la comercialització de les mescles de llavors de plantes
farratgeres, d’acord amb el que estableix la Directiva 66/401/CEE del Consell, relativa a la
comercialització de llavors de plantes farratgeres.
4. L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia va denegar la sol·licitud de l’entitat
Intervista, SLU, de la llicència per construir una piscina a l’habitatge amb la referència
cadastral núm. 002401000CD500001HS, amb el núm. 10393, del polígon 22, de la secció
2a i anomenat Can Sonaria, a la parròquia des Cubells del terme municipal.
5. D’acord amb els articles 25 i 38 de l’Ordenança municipal de recaptació, es pot anul·lar el
cobrament dels rebuts de qualsevol deute de venciment periòdic al compte bancari del
ciutadà. S’ha de sol·licitar a l’Oficina de Tributs Municipals, al carrer de Bonaire núm. 7,
de Maó.
6. L’article 9 del Decret legislatiu 112/2001, modificat per la disposició final segona del
Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i
administratives, estableix la composició del Consell Escolar de les Illes Balears.
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7. D’acord amb la disposició final primera de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats, s’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la directora
general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 6 de febrer de 2015 per la qual
es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional
del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.
8. S’han publicat sengles convenis de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació Estatal i
les comunitats autònomes de Galícia i Astúries per efectuar tràmits per via electrònica en
relació amb els contractes per a la formació i l’aprenentatge.
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

EXERCICI 2. TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

c) pluriennals / atendre el
c) disposa / si escau
a) consten / advertència
c) ha emès / es dicti
b) En data / esmenar-la
a) a preu fet
b) a l’empara de / desplega
b) Arran de / de nomenar
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.

a) conveni
c) assumpte
d) usdefruit
b) escorcoll
a) subscriure
d) preu just
c) citació
b) ple
a) menyscapte de diners
d) resoldre
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.
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EXERCICI 4. ABREVIACIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dimecres
setembre
departaments
unitats de contractació administrativa
denominacions d’origen
per exemple
Llei orgànica del règim electoral general
Molt Il·lustre Senyora

dcs.
s.
dept.
UAC
d/o
p. ex.
LOREG
M.I.Sra

dc.
S
depts.
U.A.C.
d. o.
p.ex.
Loreg
M. I. Sra.

dx.
set.
dep.
UACs
d. d’o.
p.e
L.O.R.E.G.
M. Itre. Sra.

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

EXERCICI 5. PRONOMS RELATIUS
1. Els subjectes passius han de justificar els motius PELS QUALS / PER QUÈ demanen la
subvenció. Cal fer constar la relació de les persones A LES QUALS / A QUI les
administracions públiques n’han concedit alguna durant els darrers dos anys.
2. La publicació de les condicions A LES QUALS / A QUÈ s’hauran d’adequar els plans
d’estudis conduents a l’obtenció de títols QUE habilitin per a l’exercici de les
professions regulades és el primer pas per dissenyar les noves titulacions de grau.
3. Tenen la consideració d’òrgans administratius, a més dels òrgans superiors i dels
directius, les unitats administratives A LES QUALS / A QUÈ s’atribueixen funcions QUE
tenen efectes jurídics davant de terceres persones o l’actuació DE LES QUALS té
caràcter preceptiu.
4. A més de la sanció que correspon en l’àmbit penal A QUI condueix un vehicle sabent
que no té assegurança, l’incompliment de l’obligació d’assegurar-se determina la
prohibició de circular amb el vehicle no assegurat pel territori nacional.
5. També evidencien que les revisions dels marcs legislatius s’han duit a terme de manera
desordenada, puntual i poc sistemàtica, LA QUAL COSA / COSA QUE dificulta molt
l’accessibilitat a l’ordenament vigent.
6. Les persones QUE la batlessa ha convidat a la reunió representen totes les associacions
de veïns del municipi.
7. La resolució CONTRA LA QUAL ha recorregut l’obliga a pagar una multa important.
8. Els recursos humans al servei de l’Administració destinats a la lluita contra el frau són
insuficients per acomplir les actuacions de control i inspecció, PER LA QUAL COSA és
necessari incorporar nous mitjans personals al més aviat possible.
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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. S’ha d’informar els alumnes dels procediments de l’avaluació per ajudar-LOS a regular
l’aprenentatge. Igualment SE N’ha de donar compte als pares o tutors legals.
2. La Junta Insular d’Aigua s’ha de reunir com a mínim una vegada a l’any. També s’ha de
reunir amb caràcter extraordinari sempre que la presidenta HO consideri oportú o
LI HO / HO demani un terç dels vocals.
3. Amb posterioritat a les eleccions, la Plataforma farà un seguiment dels compromisos
que han assolit els partits i ELS reclamarà el compliment de les seves promeses.
4. Els tècnics han presentat diverses propostes de rehabilitació de l’edifici a l’Ajuntament.
A la reunió de demà, el batle ELS EN demanarà més detalls.
5. La Universitat ha engegat un programa de mobilitat internacional, que inclou beques
per fer estades de mobilitat a diversos països europeus i asiàtics. Informa-TE’N o
l’Oficina de Mobilitat i participa-HI.
6. Els parcs naturals de les Illes Balears programen activitats gratuïtes per al pròxim cap de
setmana amb motiu del Dia de les Illes Balears. Podeu inscriure-US-HI al telèfon 600
000 830.
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.

EXERCICI 7. PUNTUACIÓ
1.

L’Acord del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2009 sobre l’aprovació de l’oferta
pública d’ocupació per a l’any 2009 del personal dependent del Servei de Salut de les
Illes Balears (BOIB núm. 159,(1) de 29 d’octubre)(2) preveu que es convoquin proves
selectives per cobrir 17 places vacants de la categoria de treballador/treballadora
social.(3)
Proposta de resolució
Atès tot això,(4) propòs al gerent del Servei de Salut de les Illes Balears que dicti una
resolució en els termes següents:(5)
1. Aprovar la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir 17 places vacants de la
categoria treballador/treballadora social dependents del Servei de Salut de les
Illes Balears.(6)
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2. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria,(7) que consten en
l’annex 1.(8)
3. Aprovar el barem de mèrits per a la fase de concurs,(9) que consta en
l’annex 2. (10)
4. Fer públiques les recomanacions per tramitar les sol·licituds per participar en el
procés selectiu,(11) que figuren en l’annex 3.(12)
5. Aprovar el temari de la convocatòria,(13) que consta en l’annex 4.(14)
2. L’article 17.2 Decret que regula l’ingrés,(15) els accessos i l’adquisició de noves
especialitats en els cossos docents disposa que, de conformitat amb el que estableix la
disposició addicional dotzena de la Llei d’educació,(16) el sistema d’ingrés a la funció
pública docent és, preferentment,(17) el de concurs oposició[,](18) convocat per les
respectives administracions educatives[./;](19) T/també hi ha d’haver una fase de
pràctiques,(20)que pot incloure, entre altres actuacions,(21) cursos de formació i que
constitueix una part del procés selectiu.(22)
3. D’altra banda,(23) es consoliden les dates d’entrada en vigor de les reglamentacions que
apareixien sense data determinada[,](24) però que[,] en l’actualitat[,](25) ja han entrat
en vigor o estan molt properes a fer-ho.(26) D’aquesta manera,(27) el contingut dels
annexos I i II del Decret queda actualitzat de conformitat amb les normes del dret de la
Unió Europea i els reglaments de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions
Unides[,](28) en les parts que es refereixen al que estableixen els annexos esmentats.(29)
4. Les targetes de capità de iot s’han d’imprimir sobre paper de seguretat fabricat per la
Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre en format UNE A5 apaïsat,(30) i s’ha de disposar
en l’angle superior dret una franja obliqua amb els colors de la bandera.(31) La targeta,
per motius d’impressió informàtica,(32) s’ha d’integrar en un paper de mida UNE A4,(33)
el qual ha de tenir un trepatge per poder tallar-lo en dues unitats UNE A5[./;](34) A la
meitat superior hi han de figurar les dades de la mateixa targeta, d’acord amb el que
s’especifica a les dues pàgines següents,(35) i a la meitat inferior,(36) tota la informació
de caràcter complementari que tant la Direcció General de la Marina Mercant com
cada comunitat autònoma vulguin reflectir-hi.(37) Per evitar confusions entre aquestes
dues meitats,(38) la destinada a la incorporació de «dades informatives» ha de contenir
una marca d’aigua amb el text esmentat i no ha d’estar impresa en color com la meitat
superior.(39)
5. a) Fotocòpia del document d’identitat;(40) si no té la nacionalitat espanyola,(41) del
document oficial que n’acrediti la identitat,(42) l’edat i la nacionalitat.(43) Els familiars
que, d’acord amb la base 2.1 a,(44) tenguin dret a participar en el procés selectiu han de
presentar una fotocòpia compulsada d’algun document que acrediti el vincle de
parentiu o, si s’escau,(45) del fet de ser dependents d’aquests familiars.(46)
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
7

LA
MAIG 2015

EXERCICI 8. CRITERIS DE REDACCIÓ
1

c)

Aprovar inicialment el projecte de modificació de la plantilla de personal per a
l’any 2014, amb efectes des de l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB.

2.

a)

En la sessió de dia 11 de desembre de 2014, el Ple aprovà inicialment
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals municipals.

3.

b)

Aquests articles regulen el concepte, la composició i el procediment de
nomenament dels membres, l’elecció del president i del vicepresident i el
nomenament del secretari.

4.

c)

D’acord amb el que s’ha exposat, dispòs que els subjectes passius o obligats
tributaris indicats han de presentar-se en el termini de quinze dies als Serveis
Centrals de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

5.

a)

El plec de clàusules administratives particulars s’exposarà públicament durant
un termini de deu dies naturals a l’efecte de presentar-hi reclamacions.

6.

c)

Els ajuts s’abonaran a la bestreta, un cop que se n’hagi aprovat la distribució
entre els beneficiaris d’acord amb la convocatòria anual.

7.

b)

La Mesa de Turisme estarà integrada pels membres següents, els quals hauran
d’estar vinculats al municipi de Sant Josep.

8.

a)

L’Àrea de Benestar Social va requerir a la senyora Maria Marí Planells que
presentàs la documentació necessària per tramitar la seva sol·licitud.

9.

c)

S’ha de presentar un informe de la secretaria del centre en el qual consti el nom
i els llinatges dels alumnes inscrits en el programa de reutilització i el curs en
què estan matriculats.
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b)

En relació amb l’expedient 210R/2013, s’ha arxivat de l’expedient, atès que
s’ha pagat la sanció pecuniària.

Criteris de puntuació
Cada resposta correcta es compta com un encert.
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Criteris de puntuació de l’àrea 3
61
60
59
58
37,60 36,80
36
35,20

Recompte
Puntuació

64
40

63
39,20

62
38,40

57
34,40

56
33,60

55
32,80

54
32

Recompte
Puntuació

53
31,20

52
30,40

51
29,60

50
28,80

49
28

48
27,20

47
26,40

46
25,60

45
24,80

44
24

43
23,20

Recompte
Puntuació

42
22,40

41
21,60

40
20,80

39
20

38
19,49

37
18,97

36
18,46

35
17,95

34
17,44

33
16,92

32
16,41

Recompte
Puntuació

31
15,90

30
15,38

29
14,87

28
14,36

27
13,85

26
13,33

25
12,82

24
12,31

23
11,79

22
11,28

21
10,77

Recompte
Puntuació

20
10,26

19
9,74

18
9,23

17
8,72

16
8,21

15
7,69

14
7,18

13
6,67

12
6,15

11
5,64

10
5,13

Recompte
Puntuació

9
4,62

8
4,10

7
3,59

6
3,08

5
2,56

4
2,05

3
1,54

2
1,03

1
0,51

0
0
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