LA
GENER 2017

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).
Matriculació a la Universitat Pompeu Fabra
per als estudiants de 1r curs
El procés de matriculació es durà a terme el
27 de setembre a partir de les 10.00 hores a
l’aula 40, situada a l’edifici Roger de Llúria, al
campus de la Ciutadella de la Universitat
Pompeu Fabra, d’acord amb la franja horària
que correspongui segons l’ordre alfabètic del
primer cognom:
― de la A a la L: 10.00 h
― de la M a la Z: 11.15 h
Els alumnes d’aquesta convocatòria que no
es matriculin en la data indicada perdran la
plaça.
Per matricular-vos, és imprescindible que
presenteu la documentació següent:
1. El document que acredita que compliu els
requisits d’accés a la universitat.
2. El document d’identitat vigent i dues
fotocòpies.
3. L’ordre de domiciliació bancària.
4. Si escau, la documentació que acredita el
dret a beca o a bonificació sobre els preus
de matrícula.
5. Una fotografia en color amb el fons
blanc, llis i uniforme, amb una antiguitat
màxima de dos anys.
L’import de la matrícula es pot fer efectiu de
les maneres següents:

1. En un o en dos terminis, per domiciliació
bancària. El compte de domiciliació ha
de ser necessàriament d’Espanya. La
Universitat farà el càrrec del pagament
únic, o del primer termini, els dies immediatament posteriors a la matriculació. El
càrrec del segon termini (dels pagaments
fraccionats) es farà durant la segona
quinzena de desembre.
2. Pagament mensual (entre sis i deu
mensualitats) sense interès. Amb aquesta
opció, que gestiona l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca, podeu
pagar l’import total de la matrícula en
diverses mensualitats amb les condicions
financeres següents:

― Tipus d’interès: 0 % anual fix
― Comissió d’obertura: 24 €
― Comissió d’amortització: 0 €
Per sol·licitar el préstec, l’import de la
matrícula ha de ser d’un mínim de 500
euros i un màxim de 7.000 euros; només
el poden sol·licitar els estudiants de
nacionalitat espanyola i els estrangers
amb NIE.
En el cas que els pagaments no es facin en els
terminis corresponents, la matrícula es pot
anul·lar, sense dret a reintegrament.
Universitat Pompeu Fabra. Matrícula 2016-2017
https://www.upf.edu/matricula [adaptació]
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V

F

a) Aquestes indicacions són per matricular-se en qualsevol curs de la
Universitat Pompeu Fabra.
b) El lloc i l’hora de matriculació estan determinats per la inicial del
primer llinatge.
c) La fotografia que cal aportar no pot ser de fa més de dos anys.
d) Si es vol pagar la matrícula per domiciliació bancària, el titular del
compte ha de ser necessàriament d’Espanya.
e) Si la matrícula s’abona en un sol pagament, la Universitat farà el
càrrec a partir del 15 de desembre.
f) Les mensualitats han de ser obligatòriament menys de sis, si es tria el
pagament mensual.
g) Per demanar un préstec, la matrícula no pot superar la quantia de
7.000 €.
h) Si no es paga en el termini establert s’anul·larà la matrícula
immediatament, sense dret al reintegrament de l’import.
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EXERCICI 2
Relacionau cada un dels conceptes següents amb els fragments que teniu a
continuació.
Concepte

Fragment

a) Emissor de certificat
b) Diligència
c) Citació
d) Fórmula de comiat
e) Títol
f) Antecedents
g) Fonaments de dret
h) Part d’un conveni

1. D’acord amb l’article 19.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, us deman que
comparegueu a la seu de l’Institut Balear d’Afers Socials per esmenar les
deficiències de la vostra sol·licitud de pensió no contributiva.
2. Faig constar que avui, a les 10.30 h, el senyor Marià Jordà Vila, amb
DNI 75264832P, ha comparegut a l’Oficina d’Atenció a l’Usuari per comunicar
que ha retirat la reclamació que va presentar el 2 de novembre de 2016 contra el
guarda de seguretat de la Conselleria de Sanitat, perquè ha rebut les disculpes
que li havia exigit.
3. Aprofit l’avinentesa per saludar-vos ben atentament.
4. Georgina Creus Matheu, consellera d’Indústria i Energia, en l’exercici de les
facultats que li atribueix 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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5.

a) L’article 29 i els següents de la Llei 29/1994, de 24 de novembre,
d’arrendaments urbans, són aplicables a aquest contracte.
b) La secció 6 del títol IV de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix les disposicions
relatives als arrendaments a favor de la Comunitat Autònoma.

6.

a) L’informe del director general de Cooperació de 15 de desembre de 2016
justifica la tramitació mitjançant el procediment de concertació directa.
b) El 9 de gener de 2017 la consellera d’Afers Socials va signar la Resolució
que ordena l’inici de l’expedient de contractació.

7. Mateu Brunet Queralt, cap del Servei del Registre de Personal del Departament
de Personal,
8. Informe sobre l’adequació al preu del mercat del contracte de servei per a la
campanya publicitària per divulgar el procés d’obertura i posada en marxa dels
serveis del nou Hospital Can Misses.
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Àrea 2

Expressió escrita

50 punts [mín. 30 punts]

EXERCICI 1 (30 PUNTS)
La Mesa de l’Habitatge de la Conselleria de Territori i Obres Públiques, formada per
la consellera, que la presideix, i per quatre membres més (com ara representants de
plataformes ciutadanes, sindicats, entitats bancàries, etc.), es reuneix per tractar de
qüestions relacionades amb l’habitatge social i altres assumptes vinculats. Com a
secretària o secretari de la Mesa, redactau l’acta de la sessió corresponent.
(200-250 paraules)
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8

9

esborrany

10

EXERCICI 2 (20 PUNTS)
Redactau un ofici adreçat a un òrgan consultiu per demanar informació sobre un
dictamen que vàreu sol·licitar relatiu a un expedient de contractació.
(75 paraules, aproximadament)
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esborrany
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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 degà de la junta rectora del col·legi d’advocats de les Illes Balears ha presentat
el darrer número de la revista llengua i dret.
2. En les segones jornades d’estudi sobre l’administració de justícia als estats
plurilingües s’ha estudiat la denúncia interposada per la delegació del govern
contra l’acord del ple de l’ajuntament de Tortosa sobre l’ús del català en els
documents adreçats als administrats.
3. El consell general del poder judicial ha nomenat la senyora Pilar Alba presidenta
de la comissió de juristes experts en dret civil.
4. Per formalitzar la petició cal acudir a la seu de la delegació provincial del
ministeri de sanitat, on s’ha de registrar la sol·licitud adreçada al cap del negociat
de medicaments. S’hi ha d’adjuntar el document nacional d’identitat i un
informe signat pel gerent de l’institut d’afers socials del consistori de Palma.
5. El registre civil, ubicat a la cantonada de la plaça major amb el carrer de la bassa
rodona, és a la mateixa planta que el servei de comunicació i publicacions de
l’ajuntament de Maó.
6. La sentència 13/2015 de la sala contenciosa administrativa del tribunal superior
de justícia de les Illes Balears ha estat revocada perquè va contra la constitució
espanyola de 1978 i l’article 691 de la llei 1/2000, de 7 de gener,
d’enjudiciament civil, i vulnera els drets que conté la legislació de la unió
europea.
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EXERCICI 2
TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA. Encerclau l’opció correcta o més adequada segons el
context de cada frase.
1. Divendres passat va acabar el _____________ per presentar al·legacions al
projecte d’obres, d’acord amb el que __________ el Plec de condicions
administratives.
a) termini / contempla
c) plaç / contempla

b) plaç / preveu
d) termini / preveu

2. El vicepresident, ________________, ha d’assumir les funcions del president en
els casos d’absència o malaltia, si no __________ cap causa que li ho impedeixi.
a) si n’hi ha / existeix
c) en el seu cas / hi ha

b) si n’hi ha / hi ha
d) en el seu cas / existeix

3. Segons les dades que _____________ en el nostre arxiu, no compliu un dels
requisits per tenir dret a la subvenció que sol·licitau, per la qual cosa disposau de
deu dies per ________________ aquesta deficiència.
a) obren / esmenar
c) figuren / subsanar

b) figuren / esmenar
d) obren / subsanar

4. L’Administració ha hagut d’__________________ un pagament inesperat i molt
onerós que ha fet que el pressupost s’__________________.
a) atendre / exhaureixi
c) afrontar / agotàs

b) atendre / esgoti
d) afrontar / esgotàs

5. L’any que ve els funcionaris podran tornar a demanar ______________ i rebran
els _________________ que els deuen des de fa dos anys.
a) acomptes / atrassos
c) anticips / retrasos

b) bestretes / endarreriments
d) anticips / endarreriments
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6. Una auditoria és una investigació de la situació econòmica d’una societat per
_______________ l’estat ___________________.
a) conèixer-ne / financer
c) escatir-ne / de financiació

b) averiguar-ne / de finançament
d) esbrinar-ne / financier

7. En el contracte de _______________________ s’especifica que el terreny adquirit
s’ha de separar amb una tanca de reixeta de la parcel·la _______________ .
a) compra-venda / contígua
c) compraventa / colindant

b) compravenda / colindant
d) compravenda / contigua

8. Es pot ______________ contra aquesta Resolució interposant un recurs
___________________________ en els tribunals de Palma.
a)
b)
c)
d)

recurrir / contenciós administratiu
recurrir / contenciosadministratiu
recórrer / contenciós administratiu
recórrer / contenciós-administratiu

EXERCICI 3
TERMINOLOGIA. Encerclau el terme que correspon a cada definició.
1. Nom d’una organització, generalment acompanyat del logotip i d’altres dades
identificatives, imprès a la part superior d’un document oficial.
a) capçalera

b) encapçalament c) membret

d) capçal

2. Completar un imprès amb les dades que es demanen.
a) cumplimentar

b) formalitzar

c) complimentar

d) emplenar

3. Escrit de primera intenció, esbós, sobre el qual es fan addicions, supressions i
altres esmenes a fi d’assolir-ne la redacció definitiva.
a) borrall

b) esborrany

c) borrador

d) esborrador

4. Procediment d’execució forçosa seguit per l’autoritat administrativa per cobrar
una obligació pecuniària.
a) apremi

b) admonició

c) jaculatòria

d) constrenyiment
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5. Document en què es deixa constància d’un fet sancionable, que serveix per a
notificar-ho a l’autor del fet i a l’autoritat.
a) multa

b) denúncia

c) requeriment

d) reprensió

6. Revocació d’una disposició o una llei amb una nova disposició o llei.
a) abrogació

b) derogació

c) avocació

d) invalidació

7. Acció de repartir entre diferents persones una contribució o una despesa
eventual.
a) derrama

b) prorrata

c) cànon

d) prima

8. Dia que és utilitzable per a les actuacions judicials i administratives.
a) dia feiner

b) dia hàbil

c) dia dels fets

d) dia laborable

9. Judici o opinió que s’emet sobre un assumpte.
a) veredicte

b) fallada

c) sentència

d) dictamen

10.Document en què es fa constar l’execució d’un tràmit administratiu o una
actuació determinada.
a) diligència

b) interlocutòria

c) certificat

d) ofici

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

a/

a./

a/a

2. baixos

bx.

bxs.

b.

3. Butlletí Oficial de l’Estat

BOE

B.O.E

Boe

4. centilitre

cl.

c

cl

5. codis postals

CCPP

CP

c.p.

6. diumenge

dge.

dg.

diu.

7. Estats Units d’Amèrica

EEUUA

E.U.A.

EUA

8. avinguda

av.

avda.

a.
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EXERCICI 5
PRONOMS RELATIUS. Completau els texts amb la forma del pronom relatiu
corresponent. Afegiu-hi, si cal, preposicions i altres elements necessaris.
1. La Gerència de l’empresa ha presentat la memòria de l’any passat, en les
conclusions _________________ es fa un balanç econòmic molt favorable, ja que
s’han assolit els objectius fixats al començament de l’exercici, _________________
ha estat mèrit dels tècnics de l’empresa.
2. La Comissió de Català ha establert les noves normes per corregir els exàmens,
_________________ els examinadors s’han d’adaptar estrictament. Per això al
final de la sessió s’han explicat els criteris de correcció _________________ cal
corregir els exàmens.
3. La denominació d’empresa concurrent es refereix a l’entitat els treballadors
_________________

desenvolupen

una

activitat

al

mateix

centre

_________________ treballa el personal d’una altra empresa.
4. L’Oficina de Seguretat us recomana que no atorgueu permisos innecessaris o
excessius a les aplicacions _________________ teniu instal·lades al telèfon mòbil,
i així limitareu les dades i la funcionalitat _________________ aquestes tendran
accés.
5. Després dels tràmits d’admissió us acompanyaran a una habitació,
_________________ us podreu posar còmode; abans de l’operació us heu de
llevar qualsevol objecte _________________ dugueu damunt (rellotge, anells,
arracades, pròtesis, etc.).
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6. S’ha adquirit un aparell de tomografies computades per a l’Hospital de
Formentera, _________________ es vol evitar que els pacients s’hagin de
desplaçar a Eivissa, _________________ millorarà la seva qualitat de vida.
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. Notificau aquesta resolució a les parts i feis __________ saber que poden
demanar __________ la revisió en el termini de tres dies.
2. Una vegada acabada la sessió, la secretària __________ ha estès l’acta, que han
signat totes les persones que __________ han assistit, i com a presidenta
__________ don fe.
3. Uniu aquesta nova prova a les actuacions, entregau __________ una còpia a la
part contrària i feis __________ saber que si no presenta cap argument en contra
considerarem que __________ està d’acord.
4. La persona interessada manifesta que aquests documents s’han redactat amb el
seu consentiment i que una de les signatures que __________ figuren és seva,
cosa que __________ valida.
5. La supervisora del projecte volia que __________ enviàs la memòria de resultats i
__________ vaig fer arribar per correu electrònic.
6. Com a resposta a una de les observacions que heu fet sobre el pla, en què
demanau si podeu dur un assessor tècnic a la propera reunió, us comunic que sí
que __________ podeu dur.
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EXERCICI 7
PUNTUACIÓ. Puntuau adequadament els fragments que hi ha a continuació. Posauhi majúscules quan calgui.
1. Correspon al Ple entre altres funcions la concertació de les operacions de crèdit
la quantia acumulada de les quals en cada exercici econòmic excedeixi del 10 %
dels recursos ordinaris del pressupost llevat de les de tresoreria que li
correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment
superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior tot això de
conformitat amb el que disposa l’article 15 apartats f i g de la Llei 4/1996 de 10
de gener per la qual es modifica la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les
bases del règim local
2. La Policia Local ha fet públiques les senyes d’un jove un veïnat de la localitat que
va robar en un comerç de Manacor concretament en un locutori fa cinc dies es
diu Víctor Llodrà Sureda té vint-i-tres anys és de complexió forta i fa un metre
seixanta-cinc d’alçada
3. Durant la declaració l’acusat el senyor Antoni Prats s’ha responsabilitzat dels
actes més violents de la nit dels fets sobretot dels que el denunciant ha imputat
al seu germà el senyor Manel Prats la qual cosa fa pensar que el vol encobrir
4. Les proves que el jutge ha declarat pertinents són les següents documental
pericial i testifical pel que fa a la documental es tenen per reproduïts els
documents que conté
5. De conformitat amb el que preveu l’article 141 del Reglament de planejament
aprovat pel Reial decret 2159/1978 de 23 de juny es fa públic que la Junta de
Govern Local en la sessió ordinària de l’1 d’agost de 2016 ha aprovat
definitivament el projecte d’urbanització de la UA 17 del PGOU d’Eivissa segons
la documentació i les prescripcions que s’indiquen a continuació
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 Memòria justificativa en la qual s’inclou la gestió dels residus
 Pressupost quantitat 783.432,06 € quadre de preus quadre de preus
descompostos amidaments i resum
 Projecte d’infraestructura elèctrica línies de mitjana tensió soterrades i centres
de distribució
EXERCICI 8
CRITERIS DE REDACCIÓ. Indicau l’opció correcta o més ben redactada d’acord amb
els criteris del llenguatge administratiu.
1.

2.

3.



a)

En aquest fullet s’enumeren les prestacions que s’estan donant des
dels Serveis Centrals.



b)

En aquest fullet s’enumeren les prestacions que ofereixen els Serveis
Centrals.



c)

En aquest fulletó s’enumeren les prestacions que estan donant els
Serveis Centrals.



a)

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.



b)

Aquesta Resolució entra en vigor el dia següent de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.



c)

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.



a)

El model normalitzat de sol·licitud, que s’adjunta com a annex 3,
estarà a disposició de les persones interessades a la seu electrònica
del Patronat a partir de l’obertura del termini per presentar-la.



b)

El model normalitzat de sol·licitud, que s’adjunta com a annex 3, es
trobarà a disposició de les persones interessades a la seu electrònica
del Patronat a partir de l’obertura del termini per a la seva
presentació.



c)

El model normalitzat de sol·licitud, que adjuntam com a annex 3,
estarà a disposició de les persones interessades a la seu electrònica
del Patronat a partir de l’obertura del terme per presentar-la.
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4.

5.

6.

7.



a)

Atès que hi ha un dictamen del Consell Consultiu referit a la
mateixa despesa i proveïdor, no procedeix que aquest organisme es
torni a pronunciar sobre la nul·litat de la contractació.



b)

Atès que hi ha un dictamen del Consell Consultiu referit a la
mateixa despesa i al mateix proveïdor, no és procedent que aquest
organisme es torni a pronunciar sobre la nul·litat de la contractació.



c)

Atès que hi ha un dictamen del Consell Consultiu referit al mateixos
despesa i proveïdor, no s’escau que aquest organisme es torni a
pronunciar sobre la nul·litat de la contractació.



a)

Avui s’ha duit a terme una roda de premsa a l’Hospital de Manacor
per presentar la Jornada, comptant amb la presència de la gerent i
del director metge.



b)

Avui ha tengut lloc una roda de premsa a l’Hospital de Manacor per
presentar la Jornada, a la qual han assistit la gerent i el director
mèdic.



c)

Avui s’ha fet una roda de premsa a l’Hospital de Manacor per
presentar la Jornada, comptant amb la presència de la gerent i el
director metge.



a)

Us tramet, adjunta, la Resolució relativa a les al·legacions que va
presentar.



b)

Us trametem adjunt la Resolució relativa a les al·legacions que va
presentar.



c)

Us tramet, adjunta, la Resolució relativa a les al·legacions que vàreu
presentar.



a)

S’ha publicat la Sentència del Jutjat Penal núm. 8, amb la qual el
jutge del mateix ha condemnat l’acusat a sis mesos de presó.



b)

Ha estat publicada la Sentència del Jutjat Penal núm. 8, amb què el
jutge ha condemnat a l’acusat a sis mesos de presó.



c)

S’ha publicat la Sentència del Jutjat Penal núm. 8, amb la qual el
jutge ha condemnat l’acusat a sis mesos de presó.

21



a)

El 7 de novembre es realitzarà el lliurament dels certificats a les
entitats adherides al Programa d’acords voluntaris.



b)

El 7 de novembre es farà el lliurament dels certificats a les entitats
adherides al Programa d’acords voluntaris.



c)

El 7 de novembre es lliuraran els certificats a les entitats adherides al
Programa d’acords voluntaris.



a)

El secretari del Jutjat ha practicat les diligències oportunes.



b)

El secretari del Jutjat ha procedit a efectuar la pràctica de les
diligències oportunes.



c)

El secretari del Jutjat ha efectuat la pràctica de les diligències
oportunes.

10. 

a)

La lletrada va demanar l’aixecament de l’embargament i
l’arxivament de les actuacions.



b)

La lletrada va demanar d’aixecar l’embargament i l’arxivament de
les actuacions.



c)

La lletrada va demanar que s’aixecàs l’embargament i que
s’arxivassin les actuacions.

8.

9.
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10 punts

EXERCICI 1
V
a) Aquestes indicacions són per matricular-se en qualsevol curs de la Universitat
Pompeu Fabra.
b) El lloc i l’hora de matriculació estan determinats per la inicial del primer llinatge.
c) La fotografia que cal aportar no pot ser de fa més de dos anys.
d) Si es vol pagar la matrícula per domiciliació bancària, el titular del compte ha de
ser necessàriament d’Espanya.
e) Si la matrícula s’abona en un sol pagament, la Universitat farà el càrrec a partir
del 15 de desembre.
f) Les mensualitats han de ser obligatòriament menys de sis, si es tria el pagament
mensual.
g) Per demanar un préstec, la matrícula no pot superar la quantia de 7.000 €.
h) Si no es paga en el termini establert s’anul·larà la matrícula immediatament,
sense dret al reintegrament de l’import.

Encerts
Punts

8
5

7
4,17

Criteris de puntuació
6
5
4
3
3,33
2,50
2
1,5

2
1

1
0,5

0
0

2
1

1
0,5

0
0

EXERCICI 2
Concepte
a) Emissor de certificat
b) Diligència
c) Citació
d) Fórmula de comiat
e) Títol
f) Antecedents
g) Fonaments de dret
h) Part d’un conveni
Encerts
Punts

8
5

7
4,17

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

Fragment
7
2
1
3
8
6
5
4
3
1,5

F
X
X

X
X
X
X
X
X
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Àrea 3 Coneixements pràctics de llenguatge administratiu
EXERCICI 1

40 punts [mín. 20 punts]

Majúscules i minúscules

1. El degà de la Junta Rectora del Col·legi d’Advocats de les Illes Balears ha presentat el darrer
número de la revista Llengua i Dret.
2. En les Segones Jornades d’Estudi sobre l’Administració de Justícia als Estats Plurilingües s’ha
estudiat la denúncia interposada per la Delegació del Govern contra l’Acord del Ple de
l’Ajuntament de Tortosa sobre l’ús del català en els documents adreçats als administrats.
3. El Consell General del Poder Judicial ha nomenat la senyora Pilar Alba presidenta de la
Comissió de Juristes Experts en Dret Civil.
4. Per formalitzar la petició cal acudir a la seu de la Delegació Provincial del Ministeri de Sanitat,
on s’ha de registrar la sol·licitud adreçada al cap del Negociat de Medicaments. S’hi ha
d’adjuntar el document nacional d’identitat i un informe signat pel gerent de l’Institut d’Afers
Socials del consistori de Palma.
5. El Registre Civil, ubicat a la cantonada de la plaça Major amb el carrer de la Bassa Rodona, és
a la mateixa planta que el Servei de Comunicació i Publicacions de l’Ajuntament de Maó.
6. La Sentència 13/2015 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears ha estat revocada perquè va contra la Constitució espanyola de 1978 i
l’article 691 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, i vulnera els drets que conté
la legislació de la Unió Europea.
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

3

LA
GENER 2017

Exercici 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Terminologia i fraseologia

d) termini / preveu
b) si n’hi ha / hi ha
b) figuren / esmenar
a) atendre / exhaureixi
b) bestretes / endarreriments
a) conèixer-ne / financer
d) compravenda / contigua
c) recórrer / contenciós administratiu
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.

Exercici 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Terminologia

a) capçalera
d) emplenar
b) esborrany
d) constrenyiment
b) denúncia
b) derogació
a) derrama
b) dia hàbil
d) dictamen
a) diligència
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.

Exercici 4

Abreviacions

1.

a l’atenció de: a/

2.

baixos: bxs.

3.

Butlletí Oficial de l’Estat: BOE

4.

centilitre: cl

5.

codis postals: CP

6.

diumenge: dg.

7.

Estats Units d’Amèrica: EUA

8.

avinguda: av.

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

4

LA
GENER 2017

Exercici 5

Pronoms relatius

1. La Gerència de l’empresa ha presentat la memòria de l’any passat, en les conclusions DE LA
QUAL es fa un balanç econòmic molt favorable, ja que s’han assolit els objectius fixats al
començament de l’exercici, COSA QUE / LA QUAL COSA / FET QUE ha estat mèrit dels tècnics de
l’empresa.
2. La Comissió de Català ha establert les noves normes per corregir els exàmens, A LES QUALS els
examinadors s’han d’adaptar estrictament. Per això al final de la sessió s’han explicat els criteris
de correcció SEGONS ELS QUALS / AMB ELS QUALS / AMB QUÈ / D’ACORD AMB ELS QUALS / D’ACORD
AMB QUÈ cal corregir els exàmens.
3. La denominació d’empresa concurrent es refereix a l’entitat els treballadors DE LA QUAL
desenvolupen una activitat al mateix centre ON / EN QUÈ / EN EL QUAL treballa el personal d’una
altra empresa.
4. L’Oficina de Seguretat us recomana que no atorgueu permisos innecessaris o excessius a les
aplicacions QUE teniu instal·lades al telèfon mòbil, i així limitareu les dades i la funcionalitat A
LES QUALS / A QUÈ aquestes tendran accés.
5. Després dels tràmits d’admissió us acompanyaran a una habitació, ON / EN LA QUAL / EN QUÈ us
podreu posar còmode; abans de l’operació us heu de llevar qualsevol objecte QUE dugueu
damunt (rellotge, anells, arracades, pròtesis, etc.).
6. S’ha adquirit un aparell de tomografies computades per a l’Hospital de Formentera, AMB EL
QUAL / AMB QUÈ es vol evitar que els pacients s’hagin de desplaçar a Eivissa, AMB LA QUAL COSA /
PER LA QUAL COSA / FET QUE / COSA QUE / LA QUAL COSA millorarà la seva qualitat de vida.
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. Notificau aquesta resolució a les parts i feis-LOS saber que poden demanar-NE la revisió en el termini de
tres dies.
2. Una vegada acabada la sessió, la secretària N’ha estès l’acta, que han signat totes les persones que HI
han assistit, i com a presidenta EN don fe.
3. Uniu aquesta nova prova a les actuacions, entregau-NE una còpia a la part contrària i feis-LI saber que si
no presenta cap argument en contra considerarem que HI està d’acord.
4. La persona interessada manifesta que aquests documents s’han redactat amb el seu consentiment i que
una de les signatures que HI figuren és seva, cosa que ELS / LA valida.
5. La supervisora del projecte volia que LI / Ø enviàs la memòria de resultats i LA HI he fet arribar per correu
electrònic.
6. Com a resposta a una de les observacions que heu fet sobre el pla, en què demanau si podeu dur un
assessor tècnic a la propera reunió, us comunic que sí que L’HI podeu dur.
Criteris de puntuació
Cada frase ben resolta es compta com un encert.
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Exercici 7

Puntuació

1. Correspon al Ple, entre altres funcions, la concertació de les operacions de crèdit la quantia
acumulada de les quals[,] en cada exercici econòmic[,] excedeixi del 10 % dels recursos
ordinaris del pressupost —/,/(llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import
acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents
liquidats en l’exercici anterior)/,/— ; tot això [,] de conformitat amb el que disposa l’article 15
(/, apartats f i g)/, de la Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2. La Policia Local ha fet públiques les senyes d’un jove, un veïnat de la localitat [,] que va robar
en un comerç de Manacor,/—/(concretament en un locutori)/—/, fa cinc dies: /./; es diu Víctor
Llodrà Sureda, té vint-i-tres anys, és de complexió forta i fa un metre seixanta-cinc d’alçada.
3. Durant la declaració[,] l’acusat,/—/(el senyor Antoni Prats)/—/, s’ha responsabilitzat dels actes
més violents de la nit dels fets, sobretot dels que el denunciant ha imputat al seu germà,/—/(el
senyor Manel Prats)/—/, la qual cosa fa pensar que el vol encobrir.
4. Les proves[,] que el jutge ha declarat pertinents[,] són les següents: documental, pericial i
testifical./; Pel/pel que fa a la documental, es tenen per reproduïts els documents que conté.
5. De conformitat amb el que preveu l’article 141 del Reglament de planejament,/—/(aprovat pel
Reial decret 2159/1978, de 23 de juny)/—/, es fa públic que la Junta de Govern Local, en la
sessió ordinària de l’1 d’agost de 2016, ha aprovat definitivament el projecte d’urbanització de
la UA 17 del PGOU d’Eivissa[,] segons la documentació i les prescripcions que s’indiquen a
continuació:
— Memòria justificativa[,/(] en la qual s’inclou la gestió dels residus[)].
— Pressupost: quantitat (783.432,06 €), quadre de preus, quadre de preus descompostos,
amidaments i resum.
— Projecte d’infraestructura elèctrica:/, línies de mitjana tensió soterrades i centres de
distribució.
Qualsevol altra puntuació que també pugui ser correcta s’ha de considerar vàlida.

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
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Exercici 8

Criteris de redacció

1.

b)

En aquest fullet s’enumeren les prestacions que ofereixen els Serveis Centrals.

2.

a)

Aquesta Resolució entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

3.

a)

El model normalitzat de sol·licitud, que s’adjunta com a annex 3, estarà a disposició de
les persones interessades a la seu electrònica del Patronat a partir de l’obertura del
termini per presentar-la.

4.

b)

Atès que hi ha un dictamen del Consell Consultiu referit a la mateixa despesa i al mateix
proveïdor, no és procedent que aquest organisme es torni a pronunciar sobre la nul·litat
de la contractació.

5.

b)

Avui ha tengut lloc una roda de premsa a l’Hospital de Manacor per presentar la
Jornada, a la qual han assistit la gerent i el director mèdic.

6.

c)

Us tramet, adjunta, la Resolució relativa a les al·legacions que vàreu presentar.

7.

c)

S’ha publicat la Sentència del Jutjat Penal núm. 8, amb la qual el jutge ha condemnat
l’acusat a sis mesos de presó.

8.

c)

El 7 de novembre es lliuraran els certificats a les entitats adherides al Programa d’acords
voluntaris.

9.

a)

El secretari del Jutjat ha practicat les diligències oportunes.

10.

c)

La lletrada va demanar que s’aixecàs l’embargament i que s’arxivassin les actuacions.

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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