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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
Fonament legal

sempre que hi hagi relació entre l’ocupació
amb els elements i l’activitat de l’establiment.

Aquesta Ordenança municipal es dicta a
l’empara de l’article 4.a de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i de l’article 100 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears.

2. Elements auxiliars: làmpades, papereres,
jardineres, cossiols, elements de suport
publicitari dels productes o serveis de
l’establiment, estufes i calefactors exteriors.

Article 2
Objecte
1. L’objecte d’aquesta Ordenança és regular
el règim jurídic al qual s’ha de sotmetre
l’ocupació temporal del sòl públic municipal
mitjançant instal·lacions desmuntables o
béns mobles, com ara taules, cadires, parasols, expositors de mercaderies i altres
elements i infraestructures auxiliars.
2. S’exclouen de l’aplicació d’aquesta
Ordenança l’ocupació de la via pública que es
dugui a terme amb motiu de fires, festes,
activitats esportives i similars, que s’ha de
regir per la normativa que hi sigui aplicable o
pels acords que autoritzin l’ocupació.
[...]
Capítol III
Elements i infraestructures auxiliars
Article 16
Elements que poden ser objecte de llicència
d’ocupació de la via pública
1. Elements de mobiliari urbà: taules, cadires,
para-sols i expositors de mercaderies.
Excepcionalment es poden autoritzar altres
elements segons l’indret que es vol ocupar,

3. Estructures auxiliars: plataformes, paravents
o mampares i tendals de dos peus no
subjectats a les façanes.
Article 17
Estructures auxiliars que poden ser objecte
de llicència d’ocupació de la via pública
1. Amb caràcter general, queda prohibit
perforar el paviment o fixar-hi qualsevol
element que el pugui deteriorar. No obstant
això, es permeten aquestes operacions quan
estiguin degudament justificades segons
l’indret que s’ha d’ocupar i es duguin a terme
sota la supervisió dels serveis tècnics
municipals. Una vegada acabat el període
d’ocupació s’ha de restituir el paviment a
l’estat original.
2. Les persones titulars dels establiments
autoritzats són les responsables de desmuntar
o retirar els elements o el mobiliari que
ocupen la via pública els dies de vent o
tempesta. En especial s’han de retirar els
para-sols, els tendals i les mampares sempre
que hi hagi una previsió meteorològica
adversa.
3. Amb caràcter previ a la instal·lació
d’aquests elements, la persona interessada ha
de presentar documentació escrita i gràfica en
què se’n descriguin les formes, els colors, les
dimensions, l’impacte en l’entorn, els
sistemes d’ancoratge i de seguretat, etc., a fi
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que l’Ajuntament determini la possibilitat o la
impossibilitat d’autoritzar-los o, si escau,
determini les condicions específiques en què
pot autoritzar-se la instal·lació d’aquests
elements.
Quan la persona interessada disposi de la
conformitat de l’Ajuntament per instal·lar
l’estructura auxiliar, ha de sol·licitar
l’ocupació de la via pública amb els elements
de mobiliari urbà i amb la incorporació de
l’estructura auxiliar segons els requisits i les
condicions que estableix aquesta Ordenança.
Article 18
Condicions que han de complir el mobiliari i
les infraestructures auxiliars
a) Cadires i tamborets
No es permeten cadires i tamborets de
models diferents en la mateixa terrassa. Els
seients han de ser individuals; no es permeten
bancs o elements similars.

Es poden autoritzar mampares, tanques i
paravents. Han de ser transparents i sense
ancoratges en terra. En qualsevol cas, no es
permet un tancament amb aquests elements
als quatre costats; ha de quedar obert un dels
dos costats instal·lats paral·lelament a la
façana de l’establiment.
e) Expositors de mercaderies
Queda prohibida l’ocupació de la via pública
amb mercaderies col·locades directament
damunt la voravia. Les mercaderies sempre
han d’estar col·locades damunt expositors i
han de complir unes condicions òptimes de
seguretat i salubritat.
Els expositors han de disposar d’elements de
subjecció suficients perquè no tombin.
L’estructura no ha de tenir caires vius. No es
permet fixar ancoratges en el paviment per
assegurar l’estabilitat dels expositors.
[...]

b) Para-sols
S’entén per para-sol l’estri usat per resguardar
del sol, d’estructura i tela lleugeres i fàcilment
plegable, d’una sola columna i tela de planta
circular o poligonal.
Tots els para-sols del mateix establiment han
de ser d’un únic color.
c) Tendals
[...]
Els tendals només es poden emprar damunt
plataformes i en emplaçaments en què la
configuració i l’extensió urbanística ho
permetin. La base ha de garantir l’estabilitat
del tendal en qualsevol circumstància i no pot
obstaculitzar el pas. Els peus no es poden
ancorar o fixar al paviment mitjançant obra o
grampons. El disseny dels tendals ha de ser
l’adequat perquè es puguin retirar fàcilment.
d) Paravents o mampares

Article 19
Condicions comunes a tots els elements
Els elements autoritzats no han de dur cap
tipus de propaganda publicitària, i han de ser
de materials tradicionals i amb unes
característiques que no desdiguin de l’entorn
on han d’estar situats.
L’Ajuntament pot establir, a determinats
emplaçaments que necessitin una protecció
especial, condicions més restrictives o
diferents de les que estableix aquest capítol,
respecte dels requisits que han de complir el
mobiliari i les infraestructures.
Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb
taules, cadires i altres elements i estructures auxiliars en el
terme municipal de Sineu (adaptació)
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V

F

a) Les parades que s’instal·len amb motiu de les festes patronals del
municipi s’han d’ajustar a les característiques que estableix aquesta
Ordenança.
b) Sempre que els tècnics municipals ho autoritzin, es pot perforar el
paviment per fixar-hi qualsevol element.
c) En cas de previsió meteorològica adversa és potestatiu desmuntar les
estructures auxiliars.
d) Una vegada que es disposa de l’autorització de l’Ajuntament per
ocupar la via pública, s’ha de presentar documentació amb les
característiques de l’element que es vol instal·lar.
e) No és permès cap tipus de tancament mitjançant tendals o
mampares en un espai públic ocupat temporalment.
f) Els expositors de mercaderies no poden estar fixats en el paviment de
l’espai públic amb ancoratges.
g) Es preveuen determinades condicions d’homogeneïtat estètica en
elements com ara cadires o para-sols.
h) L’Ordenança no regula la instal·lació de tanques o panells amb
finalitats publicitàries en espais de domini públic municipal.
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EXERCICI 2
Relacionau cada un dels conceptes següents amb els fragments que teniu a
continuació.
Concepte

Fragment

Concepte

a) Antecedent

b) Acord

c) Certificació

d) Ofici

e) Clàusula

f) Postdata

g) Part

h) Diligència

Fragment

1. Maria Reus Melis, presidenta de l’Institut d’Estudis Energètics (d’ara endavant, IEE), en
virtut de l’article 3.5.a dels Estatuts de l’organisme, aprovats per l’Acord del Consell de
Govern d’11 de desembre de 2011, en l’exercici de les facultats que li atribueix l’article
12.5 dels Estatuts esmentats.
2. El Consell Insular de Menorca, d’acord amb l’article 15.6 de la Llei esmentada, està
obligat a establir seus electròniques i registres telemàtics als municipis de l’illa de menys
de 10.000 habitants.
3. Que la senyora Lídia Amer Aguado, titular del vehicle amb matrícula IB 5675 FHR, ha
presentat en aquesta oficina una còpia del permís de conduir a fi d’obtenir de la
Societat d’Aparcaments Municipals (SAM) la targeta per al descompte del 50 % en les
tarifes dels aparcaments subterranis que gestiona la SAM.
4. S’establirà un programa de col·laboració entre ambdues entitats per desenvolupar
projectes conjunts d’R+D+I en els termes i en les matèries referents als eixos següents:
a) Sostenibilitat i eficiència energètica.
b) Tractament massiu de dades.
c) Difusió i potenciació de les empreses de base tecnològica, i fonamentació i
implantació dels conceptes TIC i R+D+I.
5. Us tramet, adjunta, la documentació presentada en aquesta oficina, en compliment del
que disposen l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 37 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
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6. Podeu consultar la normativa aplicable a la pesca recreativa en la pàgina web d’aquesta
Direcció General (<http://dgagripesca.cat>).
7. Que el senyor Miquel Riera López, amb el DNI 75065123-S, ha seguit amb
aprofitament el Curs de capacitació en mecànica d’embarcacions recreatives, que s’ha
impartit en aquest centre educatiu del 6 al 20 de març de 2012, amb una durada de 50
hores.
8. Disposar que en totes les resolucions i els actes que s’adoptin en l’exercici de la
suplència es faci constar aquesta circumstància amb la menció «per suplència» i la
referència a la data de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Àrea 2

Expressió escrita

50 punts [mín. 30 punts]

EXERCICI 1 (30 PUNTS)
Sou cap del Servei de Contractació de l’Ajuntament. Redactau un informe sobre la
necessitat de contractar el servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges
del terme municipal per a la temporada turística vinent, atès que la concessió actual
acaba el 25 de febrer de 2016 (200-250 paraules).
Si és necessari citar referències normatives, podeu inventar-les.

8

LA
GENER 2016

9

LA
GENER 2016

10

LA
GENER 2016

11

LA
GENER 2016

EXERCICI 2 (20 PUNTS)
Sou el secretari o la secretària de la Comissió d’Instal·lacions Esportives de
l’Ajuntament d’Eivissa. Redactau la convocatòria de la sessió ordinària del dia 10 de
febrer de 2016, en la qual s’ha de tractar de cinc punts (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. Aquest contracte correspon a la categoria 26 de l’annex II de la llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic (lcsp), i se subscriu de conformitat
amb el reglament núm. 213/2008, de 28 de novembre de 2007, del parlament i
del consell, pel qual s’aprova el vocabulari comú de contractes públics, publicat
en el diari oficial de la unió europea.
2. El conjunt de principis rectors de la política social i econòmica de la constitució
espanyola recull la importància de l’esport, i l’article 43.3 estableix que els
poders públics han de fomentar l’educació física i l’esport i facilitar l’adequada
utilització del lleure.
3. En la sessió ordinària de dia 2 de setembre de 2015, la junta de govern de
l’ajuntament de santa maria va aprovar la modificació del pla especial de
protecció del conjunt històric a fi de regular les activitats de restauració en els
patis dels edificis amb valor arquitectònic i patrimonial del nucli antic.
4. Us tramet, adjunt, el programa d’actes del II congrés sobre ramaderia insular,
que inaugurarà el professor Ramon Andreu amb la conferència «la importància
de la diversificació ramadera abans de la guerra civil», que es llegirà el 15 de
març, a la capella del consolat de mar, a les 18.00 h.
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5. S’ha concedit el premi nit de l’art 2014 a l’obra llum i ombra. D’acord amb la
convocatòria del premi, l’acte de lliurament tindrà lloc a can riera (avinguda del
metge Nadal, 5) en el marc dels actes de celebració de sant roc.
6. En data 15 de febrer de 2013, el departament de carreteres del consell insular
d’Eivissa va presentar el projecte «reposició asfàltica del tram de carretera entre
el camí de les mines i el camí del fil», amb la sol·licitud que fos finançat amb
càrrec a la partida de cooperació municipal.
7. El vicerector Rafel Comes Clar intervé per indicar que entre els departaments
d’economia aplicada i d’economia de l’empresa hi ha un pacte de rotació per
integrar-se a la comissió de govern de la facultat d’econòmiques.
8. La direcció, l’administració i el control intern de la societat corresponen a
l’assemblea general, al consell rector i a la intervenció de comptes.
EXERCICI 2
TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA. Encerclau l’opció correcta o més adequada segons el
context de cada frase.
1. El 20 de juny de 2013, la consellera d’Hisenda ______________ una resolució per
la qual s’estableix un període ____________ de reducció de deutes derivats
d’obligacions comunes.
a) va acordar / quadriennal
c) va evacuar / quadriennal

b) va dictar / quadriennal
d) va dictar / quadrianual
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2. A fi d’evitar errors i, ____________, poder-los esmenar ____________, les
persones aspirants han de comprovar que no apareixen en la relació de persones
excloses.
a) si s’escauen /
en temps i forma escaients

b) si escauen /
dins el termini establert i la forma
escaient

c) si s’escauen /
dins el termini establert i en la
forma escaient

d) si escauen /
en temps i forma

3. No tenen la consideració de subvencions els convenis que ____________ aquest
Ajuntament, ni les aportacions dineràries als grups polítics municipals per
____________ les despeses de funcionament.
a) subscrigui / atendre
c) celebri / fer front a

b) concerti / afrontar
d) rubriqui / afrontar

4. Podeu presentar la declaració i l’autoliquidació de la ____________

i,

____________, la documentació que acredita els motius per a la bonificació del
30 % per raó del baix valor cadastral del sòl.
a) plusvàlua / si procedeix
c) plusvalia / si procedeix

b) plusvàlua / si és procedent
d) plusvalia / si és procedent

5. Les dades ____________ en l’expedient confirmen la comissió dels actes i, per
tant, la sanció aplicable. Tanmateix, us inform que podeu ____________ la
resolució, de conformitat amb la normativa vigent.
a) obrants / recórrer a
c) que consten / recórrer contra

b) que obren / recórrer en contra
d) que consten / recórrer
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6. Si els subjectes passius en una successió rebutgen el ____________ hereditari que
els pertoca, cal ____________ al que estableixen les normes relatives a la donació
i la successió.
a) cabal / estar-se
c) cabdal / atenir-se
7. És

important

b) cabdal / atendre’s
d) cabal / atenir-se

que

trameteu

____________

a

la

Seguretat

Social

____________________________.
a) el comunicat d’accident / al més
aviat possible
c) la notificació d’accident / com
més aviat millor

b) la comunicació d’accident / el
més aviat possible
d) el part d’accident / al més aviat
millor

8. En la sessió del 10 d’abril, el Consell de Direcció _________________ el senyor
Andreu Castelló cap de l’Àrea de Comunicació, i ________________ la cap de
l’Àrea de Publicitat.
a) va nomenar / va destituir
c) va anomenar / va fer cessar

b) va nomenar / va cessar
d) va anomenar / va remoure

EXERCICI 3
TERMINOLOGIA. Encerclau el terme que correspon a cada definició.
1. Situació d’una persona o una empresa comercial o industrial que ha deixat de
complir els pagaments habituals.
a) quebra

b) fallida

c) fallada

d) falla

2. Posar una escriptura, una acta, etc., per escrit, en la forma acostumada.
a) estendre

b) expedir

c) consignar

d) lliurar
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3. Òrgan col·legiat format per la reunió general dels membres d’una corporació
municipal.
a) plenari

b) comissió

c) ple

d) junta

4. Document amb el qual s’acredita o es 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) nota interna

5. Verificació i conformitat d’un certificat, d’una actuació, etc.
a) assentiment

b) vist i plau

c) consentiment

d) vistiplau

6. Base constituïda per l’import de la renda disponible del contribuent, sobre la
qual es determina la quota per calcular un tribut.
a) base imponible

b) base imposable

c) base de càlcul

d) base liquidable

7. 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) acte

b) provisió

c) auto

d) interlocutòria

8. Qualitat d’un bé o un actiu financer fàcilment convertible en diner efectiu.
a) liquiditat

b) liquidable

c) liquidesa

d) líquid

9. Completar un formulari imprès amb les dades que s’hi demanen.
a) complimentar

b) emplenar

c) formalitzar

d) acomplir

10. Atribuir béns d’algú al Tresor Públic, sense dret a indemnització, en virtut d’un
decret, una sentència, etc.
a) alienar

b) confiscar

c) expropiar

d) requerir
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EXERCICI 4
ABREVIACIONS. Encerclau l’abreviació que correspon a cada sintagma.
1. capítols

caps.

cap.

cp.

s

seg

sg

Exca. Sra.

Excma. Sra.

Exma. Sra.

4. habitant

hb.

ha.

hab.

5. nord-oest

N-O

N.O.

NO

6. escala

esc.

es.

esc

7. compte corrent

c./c.

c/c

c. c.

8. decret llei

D.L.

DLL

DL

2. segon
3. Excel·lentíssima 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. Aquests ajuts, la finalitat ______________ va ser facilitar l’assistència dels
artesans a fires professionals a fi de fomentar i promocionar l’artesania de
Menorca, van ser un dels principals instruments ______________ es dinamitzà el
sector durant el període 2007-2010.
2. La Resolució estableix que se citi les persones interessades en el recurs contenciós
administratiu, procediment abreujat 154/2013, ______________ se segueix en el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma. Les persones interessades
poden presentar-se en el procediment en un termini de nou dies a partir de la
data ______________ es publiqui la Resolució.
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3. La decisió ______________ s’acorda la substitució de la sanció per una mesura
alternativa s’ha d’adoptar tenint en compte les circumstàncies socials i personals
de la persona infractora. Les activitats ______________ consisteixi la mesura
alternativa s’han d’intentar organitzar de manera que no interfereixin en les
responsabilitats familiars i laborals de la persona ______________ s’ha imposat
la sanció.
4. Els Estatuts estableixen que és membre nat del Consell Municipal de Comerç i
Turisme, amb dret a veu i vot, el regidor ______________ el batle delegui
aquestes competències.
5. L’atestat recull les circumstàncies ______________ el vehicle va circular en

paral·lel amb el camió en una via interurbana. La policia va interrogar dos
testimonis la declaració _____________ va permetre determinar la causa de
l’accident.
6. La senyora Soler demana al president les raons ________________ s’han
incomplert els terminis establerts; el president respon que ha calgut designar
representants nous d’algunes entitats, _________________ ha provocat un ritme
diferent en les sessions ordinàries de la Junta de Seguretat dins el primer semestre
de l’any 2011.
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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. El certificat ha d’acreditar que es compleixen les condicions de l’apartat 10 de
l’Ordenança d’activitats i instal·lacions a l’efecte que l’activitat pugui ser
classificada. Cal adjuntar ___________ el projecte tècnic visat i un plànol del
local a escala igual o superior a 1:100, amb indicació de la superfície total de
l’establiment. D’aquesta documentació, ___________ han de presentar tres
còpies.
2. Els titulars de les activitats han de prestar l’assistència necessària als inspectors i,
de manera expressa, han de facilitar ___________ totes les dades que
___________ sol·licitin.
3. La llicència de gual comporta l’ocupació d’una porció del domini públic, en
concret la de la calçada davant la voravia afectada per la llicència. L’ordenança
que _________ regula la concessió prohibeix que, tret de la persona titular del
dret, ningú no ___________ entri ni ___________ surti amb altres vehicles que els
autoritzats.
4. El cap del Servei de Menors informa els representants de Món Nou que, d’acord
amb la convocatòria dels ajuts, un cop que s’hagi emès la proposta de resolució,
el Servei _________ notificarà en el termini d’un mes.
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5. Com deveu saber, el mes passat el director general de Salut va informar la
delegada comarcal de Farmàcia del començament de la campanya de vacunació
del grip de 2012. Atès que el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics no
___________ ha estat informat de manera oficial, us deman que ___________
comuniqueu mitjançant una carta.
6. La senyora Salelles exposa que l’any 2010 no ha estat titular de cap plaça
d’amarrament i que el Consorci de Gestió de Ports no ___________ ha concedida
cap en els darrers quinze anys.
EXERCICI 7
PUNTUACIÓ. Puntuau adequadament els fragments que hi ha a continuació. Posauhi majúscules quan calgui.
1. Els terrenys en què es vol desenvolupar aquest pla parcial són uns antics camps
de conreu de secà on encara hi ha ametllers figueres garrovers i vegetació arvense
i nitròfila la qual es complementa amb alguns pins de gran port per aquests
camps discorren línies aèries que són tant de proveïment elèctric com de
telecomunicacions i camins de terra i s’hi veuen excavacions i evidències de
moviments de terres així mateix hi ha tanques publicitàries i edificis la major part
dels quals en estat de ruïna
2. Mitjançant l’Ordre de la Secretaria d’Estat d’Educació Formació Professional i
Universitats de 30 de juliol de 2012 BOE núm. 187 de 6 d’agost es varen
convocar per al curs acadèmic 2012-2013 beques de caràcter general per a
estudiants que cursen estudis postobligatoris
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3. A continuació el rector informa que es preveu que el dimarts 28 de juliol el
Consell de Direcció es reuneixi amb el conseller d’Educació i Cultura el senyor
Ramon Corró la secretària general de la Conselleria la senyora Miquela Barceló i
el director general de Política Universitària el senyor Bartomeu Florit per
començar a definir el pressupost per a l’exercici de 2013
4. Ara bé cal recordar que la casuística en matèria de règim local és molt variada
ateses les competències en medi ambient residus aigües subterrànies etc que
atribueixen a les administracions locals la normativa d’àmbit general i la
legislació sectorial
5. Estan exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els contractes pels quals una institució
un organisme o una entitat del sector públic s’obliga a lliurar béns o drets o a
prestar algun servei sens perjudici que l’adquirent dels béns o el receptor dels
serveis si és una entitat del sector públic subjecta a aquesta Llei s’hagi d’ajustar a
les prescripcions per subscriure el contracte corresponent
6. Per fer efectiva l’adhesió aquest Decret estableix les condicions que han de regir
la facturació electrònica dels proveïdors de béns serveis i subministraments de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i desplega la potestat reglamentària en
els aspectes que preveu la Llei 25/2013
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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.

2.

 a)

Els aspirants formaran part d’una borsa de treball, i els llocs vacants
que es produeixin els seran oferits per l’Àrea de Serveis Socials
municipal segons l’ordre de prelació de cadascun.

 b)

Els aspirants formaran part d’una borsa de treball, i l’Àrea de
Serveis Socials municipal els oferirà els llocs vacants que es
produeixin a tenor de l’ordre de prelació de cadascun.

 c)

Els aspirants formaran part d’una borsa de treball, i l’Àrea de
Serveis Socials municipal els oferirà els llocs vacants que es
produeixin d’acord amb l’ordre de prelació de cadascun.



a)

Us inform que la tramitació del procediment sancionador continua,
tret que reconegueu la vostra responsabilitat mitjançant l’imprès
normalitzat que la Inspecció de Serveis us facilitarà i,
consegüentment, aboneu la sanció.



b)

Us inform que la tramitació del procediment sancionador continua,
a no ser que reconegueu la vostra responsabilitat mitjançant
l’imprès normalitzat que la Inspecció de Serveis us facilitarà i,
conseqüentment, aboneu la sanció.



c)

Us inform que la tramitació del procediment sancionador continua,
tret que reconegui la seva responsabilitat mitjançant l’imprès
normalitzat que la Inspecció de Serveis li facilitarà i,
consegüentment, aboni la sanció.

24

LA
GENER 2016

3.

4.

5.



a)

Així mateix, us advertesc que de no comparèixer en el termini d’un
mes la notificació s’entendrà produïda amb caràcter general.



b)

Així mateix, us advertesc que si no compareixeu en el termini d’un
mes la notificació s’entendrà produïda amb caràcter general.



c)

Així mateix, us advertesc que si no compareguéssiu en el termini
d’un mes la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes.



a)

L’objecte de l’ordenança és regular l’estacionament de vehicles
situats a la zona de domini públic portuari i l’establiment de
mesures per garantir el seu compliment.



b)

L’objecte de l’ordenança és la regulació de l’estacionament de
vehicles situats a la zona de domini públic portuari i l’establiment
de mesures que en garanteixin el compliment.



c)

L’objecte de l’ordenança és regular l’estacionament de vehicles
situats a la zona de domini públic portuari i establir mesures per
garantir que es compleixi.



a)

Una vegada conclòs el tràmit d’audiència, l’òrgan instructor ha de
proposar que se sol·liciti el dictamen preceptiu, el qual s’ha
d’emetre en el termini de deu dies en lloc dels quinze que estableix
l’article 2.3.



b)

Una vegada conclòs el tràmit d’audiència, l’òrgan instructor ha de
proposar que se sol·liciti el dictamen preceptiu, el qual s’haurà
d’emetre en el termini de deu dies envers dels quinze que estableix
l’article 2.3.



c)

Una vegada conclòs el tràmit d’audiència, l’òrgan instructor ha de
proposar que se sol·liciti el preceptiu dictamen, el qual s’haurà
d’emetre en el termini de deu dies en lloc dels quinze que estableix
l’article 2.3.
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6.



a)

Les infraccions que regula l’esmentat article se sancionen amb
multes, establint-se la quantia de les mateixes a continuació:
a) 100 euros en els supòsits de la lletra a.
b) 170 euros en els supòsits de les lletres b, c i d.
c) 200 euros en els supòsits de les lletres e i f.



b)

Les infraccions que regula l’article esmentat se sancionen amb
multes, la quantia de les quals s’estableix a continuació:
a) 100 euros en els supòsits de la lletra a.
b) 170 euros en els supòsits de les lletres b, c i d.
c) 200 euros en els supòsits de les lletres e i f.



c)

Les infraccions regulades en l’esmentat article seran sancionades
amb multes, establint-se la seva quantia a continuació:
a) 100 euros en els supòsits de la lletra a.
b) 170 euros en els supòsits de les lletres b, c i d.
c) 200 euros en els supòsits de les lletres e i f.

7.



a)

El president informa que l’alt índex de contaminació preocupa els
tècnics de l’Agència Ambiental d’Eivissa, entitat dependent de la
Conselleria Insular de Medi Ambient.



b)

El president informa que l’alt índex de contaminació preocupa als
tècnics de l’Agència Ambiental d’Eivissa, entitat dependent de la
Conselleria Insular de Medi Ambient.



c)

El president informa que l’alt índex de contaminació preocupa els
tècnics de l’Agència Ambiental d’Eivissa, entitat depenent de la
Conselleria Insular de Medi Ambient.
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8.

9.



a)

El responsable de personal d’Air Mediterraneum, la senyora Àngela
Mascarell, exposa que enguany s’han incrementat els cursos
d’idiomes per a hostesses, arran de les propostes que recullen els
plans de formació.



b)

La responsable de personal d’Air Mediterraneum, la senyora Àngela
Mascarell, exposa que enguany s’han incrementat els cursos
d’idiomes per a hostesses, arrel de les propostes que recullen els
plans de formació.



c)

La responsable de personal d’Air Mediterraneum, la senyora Àngela
Mascarell, exposa que enguany s’han incrementat els cursos
d’idiomes per a auxiliars de vol, arran de les propostes que recullen
els plans de formació.



a)

Al desembre de 2010 es comunicà a la Federació Estatal de
Sindicats de Tècnics Superiors Industrials de les Illes Balears, amb el
NIF G-76483215, la proposta de resolució per la qual s’ordenava el
reintegrament parcial de la subvenció concedida per causa d’una
justificació insuficient.



b)

El desembre de 2010 es comunicà a la Federació Estatal de
Sindicats de Tècnics Superiors Industrials de les Illes Balears, amb el
NIF G-76483215, la proposta de resolució per la qual s’ordenava
que es reintegràs parcialment la subvenció concedida a causa d’una
justificació insuficient.



c)

En el desembre de 2010 es comunicà a la Federació Estatal de
Sindicats de Tècnics Superiors Industrials de les Illes Balears, amb el
NIF G-76483215, la proposta de resolució per la qual s’ordenava
que es reintegràs parcialment la subvenció concedida degut a una
justificació insuficient.

27

LA
GENER 2016

10. 

a)

El Servei de Defensa Forestal va notificar les propostes de resolució
en motiu d’una infracció administrativa lleu en matèria de monts,
tot i que no consta que les persones interessades les hagin rebuts.



b)

El Servei de Defensa Forestal va realitzar la notificació de les
propostes de resolució amb motiu d’una infracció administrativa
lleu en matèria de monts, tot i que no hi ha constància que les
persones interessades les hagin rebut.



c)

El Servei de Defensa Forestal va notificar les propostes de resolució
amb motiu d’una infracció administrativa lleu en matèria de monts,
tot i que no consta que les persones interessades les hagin rebudes.

28

LA
GENER 2016

PROVA DE LLENGUATGE
ADMINISTRATIU
Solucionari
Convocatòria de gener de 2016

LA
GENER 2016

Àrea 1

Comprensió lectora

10 punts

EXERCICI 1
V

F

a) Les parades que s’instal·len amb motiu de les festes patronals del municipi s’han d’ajustar
a les característiques que estableix aquesta Ordenança.

X

b) Sempre que els tècnics municipals ho autoritzin, es pot perforar el paviment per fixar-hi
qualsevol element.

X

c)

X

En cas de previsió meteorològica adversa és potestatiu desmuntar les estructures auxiliars.

d) Una vegada que es disposa de l’autorització de l’Ajuntament per ocupar la via pública,
s’ha de presentar documentació amb les característiques de l’element que es vol instal·lar.

X

e)

No és permès cap tipus de tancament mitjançant tendals o mampares en un espai públic
ocupat temporalment.

f)

Els expositors de mercaderies no poden estar fixats en el paviment de l’espai públic amb
ancoratges.

X

g)

Es preveuen determinades condicions d’homogeneïtat estètica en elements com ara
cadires o para-sols.

X

h) L’Ordenança no regula la instal·lació de tanques o panells amb finalitats publicitàries en
espais de domini públic municipal.

X

Encerts
Punts

8
5

7
4,17

6
3,33

Criteris de puntuació
5
4
3
2,50
2
1,5

2
1

1
0,5

X

0
0

EXERCICI 2
Concepte

Fragment

Concepte

Fragment

a)

Antecedent

2

b)

Acord

8

c)

Certificació

7

d)

Ofici

5

e)

Clàusula

4

f)

Postdata

6

g)

Part

1

h)

Diligència

3

Criteris de puntuació
6
5
4
3,33
2,50
2

3
1,5

2
1

Encerts
Punts

8
5

7
4,17

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. Aquest contracte correspon a la categoria 26 de l’annex II de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic (LCSP), i se subscriu de conformitat amb el Reglament
núm. 213/2008, de 28 de novembre de 2007, del Parlament i del Consell, pel qual s’aprova el
vocabulari comú de contractes públics, publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea.
2. El conjunt de principis rectors de la política social i econòmica de la Constitució espanyola
recull la importància de l’esport, i l’article 43.3 estableix que els poders públics han de fomentar
l’educació física i l’esport i facilitar l’adequada utilització del lleure.
3. En la sessió ordinària de dia 2 de setembre de 2015, la Junta de Govern de l’Ajuntament de
Santa Maria va aprovar la modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Conjunt
Històric / Pla especial de protecció del conjunt històric a fi de regular les activitats de
restauració en els patis dels edificis amb valor arquitectònic i patrimonial del nucli antic.
4. Us tramet, adjunt, el programa d’actes del II Congrés sobre Ramaderia Insular, que inaugurarà
el professor Ramon Andreu amb la conferència «La importància de la diversificació ramadera
abans de la Guerra Civil», que es llegirà el 15 de març, a la capella del Consolat de Mar, a les
18.00 h.
5. S’ha concedit el premi Nit de l’Art 2014 a l’obra Llum i ombra. D’acord amb la convocatòria del
premi, l’acte de lliurament tindrà lloc a Can Riera (carrer del Metge Nadal, 5) en el marc dels
actes de celebració de Sant Roc.
6. En data 15 de febrer de 2013, el Departament de Carreteres del Consell Insular d’Eivissa va
presentar el projecte «Reposició asfàltica del tram de carretera entre el camí de les Mines i el
camí del Fil», amb la sol·licitud que fos finançat amb càrrec a la partida de cooperació
municipal.
7. El vicerector Rafel Comes Clar intervé per indicar que entre els departaments d’Economia
Aplicada i d’Economia de l’Empresa hi ha un pacte de rotació per integrar-se a la Comissió de
Govern de la Facultat d’Econòmiques.
8. La direcció, l’administració i el control intern de la societat corresponen a l’Assemblea General,
al Consell Rector i a la Intervenció de Comptes.
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.

b) va dictar / quadriennal
c) si s’escauen / dins el termini establert i en la forma escaient
a) subscrigui / atendre
b) plusvàlua / si és procedent
c) que consten / recórrer contra
d) cabal / atenir-se
a) el comunicat d’accident / al més aviat possible
a) va nomenar / va destituir
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.

b) fallida
a) estendre
c) ple
c) diligència
d) vistiplau
b) base imposable
d) interlocutòria
a) liquiditat
b) emplenar
b) confiscar
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.

EXERCICI 4 Abreviacions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

capítols
segon
Excel·lentíssima Senyora
habitant
nord-oest
escala
compte corrent
decret llei

caps.
s
Exca. Sra.
hb.
N-O
esc.
c./c.
D.L.

cap.
seg
Excma. Sra.
ha.
N.O.
es.
c/c
DLL

cp.
sg
Exma. Sra.
hab.
NO
esc
c. c.
DL

Criteris de puntuació
Cada ítem ben resolt es compta com un encert.
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EXERCICI 5 Pronoms relatius
1. Aquests ajuts, la finalitat DELS QUALS va ser facilitar l’assistència dels artesans a fires
professionals a fi de fomentar i promocionar l’artesania de Menorca, van ser un dels principals
instruments AMB QUÈ / AMB ELS QUALS / MITJANÇANT ELS QUALS / GRÀCIES ALS QUALS / PER MITJÀ
DELS QUALS es dinamitzà el sector durant el període 2007-2010.
2. La Resolució estableix que se citi les persones interessades en el recurs contenciós administratiu,
procediment abreujat 154/2013, QUE / EL QUAL se segueix en el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Palma. Les persones interessades poden presentar-se en el procediment en un termini
de nou dies a partir de la data EN QUÈ / EN LA QUAL es publiqui la Resolució.
3. La decisió PER LA QUAL / PER QUÈ / MITJANÇANT LA QUAL / PER MITJÀ DE LA QUAL s’acorda la
substitució de la sanció per una mesura alternativa s’ha d’adoptar tenint en compte les
circumstàncies socials i personals de la persona infractora. Les activitats EN QUÈ / EN LES QUALS
consisteixi la mesura alternativa s’han d’intentar organitzar de manera que no interfereixin en
les responsabilitats familiars i laborals de la persona A QUI / A LA QUAL s’ha imposat la sanció.
4. Els Estatuts estableixen que és membre nat del Consell Municipal de Comerç i Turisme, amb
dret a veu i vot, el regidor EN QUI / EN EL QUAL / A QUI / AL QUAL el batle delegui aquestes
competències.
5. L’atestat recull les circumstàncies EN QUÈ / EN LES QUALS el vehicle va circular en paral·lel amb el
camió en una via interurbana. La policia va interrogar dos testimonis la declaració DELS QUALS
va permetre determinar la causa de l’accident.
6. La senyora Soler demana al president les raons PER LES QUALS / PER QUÈ s’han incomplert els
terminis establerts; el president respon que ha calgut designar representants nous d’algunes
entitats, COSA QUE / LA QUAL COSA / FET QUE ha provocat un ritme diferent en les sessions
ordinàries de la Junta de Seguretat dins el primer semestre de l’any 2011.
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. El certificat ha d’acreditar que es compleixen les condicions de l’apartat 10 de l’Ordenança
d’activitats i instal·lacions a l’efecte que l’activitat pugui ser classificada. Cal adjuntar-HI el
projecte tècnic visat i un plànol del local a escala igual o superior a 1:100, amb indicació de la
superfície total de l’establiment. D’aquesta documentació, SE N’han de presentar tres còpies.
2. Els titulars de les activitats han de prestar l’assistència necessària als inspectors i, de manera
expressa, han de facilitar-LOS totes les dades que ELS sol·licitin.
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3. La llicència de gual comporta l’ocupació d’una porció del domini públic, en concret la de la
calçada davant la voravia afectada per la llicència. L’ordenança que EN regula la concessió
prohibeix que, tret de la persona titular del dret, ningú no HI entri ni EN surti amb altres
vehicles que els autoritzats.
4. El cap del Servei de Menors informa els representants de Món Nou que, d’acord amb la
convocatòria dels ajuts, un cop que s’hagi emès la proposta de resolució, el Servei LA HI / ELS
LA notificarà en el termini d’un mes.
5. Com deveu saber, el mes passat el director general de Salut va informar la delegada comarcal
de Farmàcia del començament de la campanya de vacunació del grip de 2012. Atès que el
president del Col·legi Oficial de Farmacèutics no N’ha estat informat de manera oficial, us
deman que LI HO comuniqueu mitjançant una carta.
6. La senyora Salelles exposa que l’any 2010 no ha estat titular de cap plaça d’amarrament i que el
Consorci de Gestió de Ports no LI N’ha concedida cap en els darrers quinze anys.
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.

EXERCICI 7 Puntuació
Nota: els signes de puntuació dels incisos es compten com un sol ítem.
1. Els terrenys en què es vol desenvolupar aquest pla parcial són uns antics camps de conreu de
secà[,] on encara hi ha ametllers, figueres, garrovers i vegetació arvense i nitròfila, la qual es
complementa amb alguns pins de gran port. Per aquests camps discorren línies aèries[,] que
són tant de proveïment elèctric com de telecomunicacions[,] i camins de terra, i s’hi veuen
excavacions i evidències de moviments de terres./; Així/així mateix, hi ha tanques publicitàries i
edificis, la major part dels quals[,] en estat de ruïna.
2. Mitjançant l’Ordre de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats de
30 de juliol de 2012 (BOE núm. 187, de 6 d’agost), es varen convocar[,] per al curs acadèmic
2012-2013[,] beques de caràcter general per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.
3. A continuació[,] el rector informa que es preveu que[,] el dimarts 28 de juliol[,] el Consell de
Direcció es reuneixi amb el conseller d’Educació i Cultura, el senyor Ramon Corró; la secretària
general de la Conselleria, la senyora Miquela Barceló, i el director general de Política
Universitària, el senyor Bartomeu Florit, per començar a definir el pressupost per a l’exercici de
2013.
4. Ara bé, cal recordar que la casuística en matèria de règim local és molt variada[,] ateses les
competències en medi ambient, residus, aigües subterrànies, etc.1[,] que atribueixen a les
administracions locals la normativa d’àmbit general i la legislació sectorial.

1

No s’ha de penalitzar que no s’hagi posat punt a l’abreviatura d’etcètera.
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5. Estan exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei els contractes pels quals una institució, un organisme o
una entitat del sector públic s’obliga a lliurar béns o drets[,] o a prestar algun servei, sens
perjudici que l’adquirent dels béns o el receptor dels serveis, si és una entitat del sector públic
subjecta a aquesta Llei, s’hagi d’ajustar a les prescripcions per subscriure el contracte
corresponent.
6. Per fer efectiva l’adhesió, aquest Decret estableix les condicions que han de regir la facturació
electrònica dels proveïdors de béns, serveis i subministraments de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears[,] i desplega la potestat reglamentària en els aspectes que preveu la Llei
25/2013.
Errors
0-3
4-6

Valor
6
5

Errors
7-9
10-12

Valor
4
3

Errors
13-15
16-18
+18

Valor
2
1
0

EXERCICI 8 Criteris de redacció
1.

c)

Els aspirants formaran part d’una borsa de treball, i l’Àrea de Serveis Socials municipal
els oferirà els llocs vacants que es produeixin d’acord amb l’ordre de prelació de
cadascun.

2.

a)

Us inform que la tramitació del procediment sancionador continua, tret que
reconegueu la vostra responsabilitat mitjançant l’imprès normalitzat que la Inspecció
de Serveis us facilitarà i, consegüentment, aboneu la sanció.

3.

b)

Així mateix, us advertesc que si no compareixeu en el termini d’un mes la notificació
s’entendrà produïda amb caràcter general.

4.

c)

L’objecte de l’ordenança és regular l’estacionament de vehicles situats a la zona de
domini públic portuari i establir mesures per garantir que es compleixi.

5.

a)

Una vegada conclòs el tràmit d’audiència, l’òrgan instructor ha de proposar que se
sol·liciti el dictamen preceptiu, el qual s’ha d’emetre en el termini de deu dies en lloc
dels quinze que estableix l’article 2.3.

6.

b)

Les infraccions que regula l’article esmentat se sancionen amb multes, la quantia de
les quals s’estableix a continuació:
a) 100 euros en els supòsits de la lletra a.
b) 170 euros en els supòsits de les lletres b, c i d.
c) 200 euros en els supòsits de les lletres e i f.

7.

a)

El president informa que l’alt índex de contaminació preocupa els tècnics de l’Agència
Ambiental d’Eivissa, entitat dependent de la Conselleria Insular de Medi Ambient.

8.

c)

La responsable de personal d’Air Mediterraneum, la senyora Àngela Mascarell, exposa
que enguany s’han incrementat els cursos d’idiomes per a auxiliars de vol, arran de les
propostes que recullen els plans plans de formació.
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9.

b)

El desembre de 2010 es comunicà a la Federació Estatal de Sindicats de Tècnics
Superiors Industrials de les Illes Balears, amb el NIF G-76483215, la proposta de
resolució per la qual s’ordenava que es reintegràs parcialment la subvenció concedida
a causa d’una justificació insuficient.

10.

c)

El Servei de Defensa Forestal va notificar les propostes de resolució amb motiu d’una
infracció administrativa lleu en matèria de monts, tot i que no consta que les persones
interessades les hagin rebudes.

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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