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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).
Extracte de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
Àmbit d’aplicació
1.

Aquest Estatut s’aplica al personal funcionari
i, en el que sigui procedent, al personal
laboral al servei de les administracions
públiques següents: l’Administració General
de l’Estat, les administracions de les
comunitats autònomes i de les ciutats de
Ceuta i Melilla, les administracions de les
entitats locals i les universitats públiques.

2.

El personal docent i el personal estatutari
dels serveis de salut es regeixen per la
legislació específica dictada per l’Estat i per
les comunitats autònomes en l’àmbit de les
seves respectives competències.

Personal funcionari de les entitats locals
1.

2.

El personal funcionari de les entitats locals
es regeix per la legislació estatal que hi sigui
aplicable, de la qual forma part aquest
Estatut, i per la legislació de les comunitats
autònomes, amb respecte a l’autonomia
local.
Els cossos de policia local també es regeixen
per aquest Estatut i per la legislació de les
comunitats autònomes, excepte en el que
estableix per a aquests cossos la Llei
orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i
cossos de seguretat.

Concepte i classes d’empleats públics
1.

Són empleats públics els qui exerceixen
funcions retribuïdes a les administracions
públiques al servei dels interessos generals.

2.

Els empleats públics es classifiquen en:
funcionaris de carrera; funcionaris interins;
personal laboral, ja sigui fix, per temps
indefinit o temporal, i personal eventual.

Funcionaris interins
1.

Són funcionaris interins els que, per raons
expressament justificades de necessitat i
urgència, són nomenats com a tals per a
l’exercici de funcions pròpies de funcionaris
de carrera, quan es produeixi alguna de les
circumstàncies següents: l’existència de
places vacants quan no sigui possible cobrirles amb funcionaris de carrera; la substitució
transitòria dels titulars; l’execució de
programes de caràcter temporal; l’excés o
acumulació de tasques per un termini màxim
de sis mesos, dins d’un període de dotze
mesos.

2.

La selecció de funcionaris interins s’ha de fer
mitjançant procediments àgils que han de
respectar en tot cas els principis d’igualtat,
mèrit, capacitat i publicitat.

3.

El cessament dels funcionaris interins es
produeix quan finalitza la causa que va
donar lloc al nomenament.

Personal eventual
1.

És personal eventual el que, en virtut d’un
nomenament i amb caràcter no permanent,
només duu a terme funcions expressament
qualificades de confiança o assessorament
especial, i és retribuït amb càrrec als crèdits
pressupostaris consignats per a aquest fi.

2.

El nomenament i el cessament són lliures. El
cessament es produeix, en tot cas, quan
cessa l’autoritat a la qual es presta la funció
de confiança o assessorament.

3.

La condició de personal eventual no pot
constituir un mèrit per a l’accés a la funció
pública o per a la promoció interna.
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic [adaptació]
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V

F

1. Aquesta norma és aplicable al personal de qualsevol universitat.
2. També s’aplica als cossos de policia, excepte en el que estableixin la
Llei orgànica 2/1986 i la legislació autonòmica.

3. No es pot aplicar a tot el personal que fa feina en els àmbits de
l’educació ni de la sanitat.

4. Tant el personal eventual com el personal laboral temporal són
considerats empleats públics.

5. És possible nomenar personal funcionari interí per acomplir

únicament funcions de confiança o d’assessorament especial.

6. Es poden nomenar interins per causa d’acumulació de tasques, però
per un temps no superior a un any i mig.

7. En els processos de promoció interna, haver estat personal eventual
computa com a mèrit.

8. El personal funcionari interí deixa de tenir aquesta condició quan ja
no es doni la causa que n’hagi motivat el nomenament.

EXERCICI 2
A continuació hi ha vuit fragments extrets d’una resolució, una carta i un informe.
Ordenau-los dins les graelles que hi ha a la pàgina següent.
A) Aquest expedient s’ha enquadrat en un marc de planificació pluriennal i de
programació atenent la situació econòmica, els objectius de política econòmica i el
compliment dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
B) Joana Gelabert Martí
[rúbrica]
Directora general d’Indústria
C) També s’hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la
jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos comptadors des
de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució, d’acord amb els articles
8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, sens perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
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D) Ben cordialment,
E) L’article 7 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, sotmet la contractació pública a complir el principi
d’eficiència en l’assignació i l’ús dels recursos públics, ja que disposa que els
contractes que afectin les despeses o els ingressos públics presents o futurs n’han
de valorar les repercussions i els efectes i s’han de supeditar estrictament a complir
les exigències dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
F) Vull expressar el meu reconeixement per la vostra trajectòria professional, que sens
dubte ha estat un llarg període de dedicació i servei.
G) L’interès públic de l’expedient de contractació està justificat per poder assegurar
l’accés als ascensors en les condicions de seguretat idònies, de tal manera que es
garanteixi la funcionalitat de les nostres instal·lacions i una atenció adequada dels
pacients i dels altres usuaris.
H) Convocar un concurs de trasllats voluntaris per proveir les places bàsiques vacants
de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears
que figuren en l’annex.

Resolució

Carta

Informe

7

Àrea 2. Expressió escrita

50 punts [mín. 30 punts]

EXERCICI 1 (30 PUNTS)
Redactau l’ACTA corresponent a una sessió ordinària de la Mesa per a la Convivència
Escolar del Govern de les Illes Balears a la qual han acudit representants de
l’Administració, representants sindicals i d’altres entitats. Aquest òrgan col·legiat el
formen set persones. A banda dels punts obligatoris, se n’han tractat tres més. (200-250
paraules)
(Si el cos del text té menys de 170 paraules, no es corregirà.)
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esborrany
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EXERCICI 2 (20 PUNTS)
Redactau una NOTA INTERNA adreçada al personal d’una conselleria concreta de
l’Administració autonòmica per informar sobre un simulacre d’incendi que es farà a
l’edifici de la seu central. (75 paraules, aproximadament)
(Si el cos del text té menys de 35 paraules, no es corregirà.)
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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 president del col·legi oficial d’arquitectes explicarà aquest divendres, 4 de juny, a
la sala d’actes del museu de Mallorca (carrer de la portella, 14), la reestructuració
dels eixos cívics dels barris de blanquerna i santa catalina, en el marc del projecte
«millora de ponent» de l’ajuntament de Palma.

2. La junta consultiva de contractació administrativa és l’òrgan consultiu específic de
l’administració de la comunitat autònoma i dels ens instrumentals que en depenen
en matèria de contractació pública.

3. Si l’aportació consisteix en béns mobles o immobles o drets assimilats, l’aportador
està obligat a lliurar i sanejar l’objecte de l’aportació en els termes que estableix el
codi civil per al contracte de compravenda, i s’apliquen les regles del codi de comerç
sobre el mateix contracte en matèria de transmissió de riscs, tal com estableixen
l’article 64 de la llei de societats de capital i la disposició addicional primera del
decret legislatiu 1/2010.

4. Sens perjudici d’altres disposicions que puguin ser-hi aplicables, incomplir aquest
reial decret pot suposar una sanció administrativa, amb la instrucció prèvia de
l’expedient oportú, de conformitat amb el capítol vi del títol 4 de la llei general de
sanitat.

5. La resolució de la consellera de comerç, indústria i energia de 18 de febrer de 2011
per la qual es convoquen ajuts per a les empreses dels sectors del comerç i dels
serveis es va publicar en el butlletí oficial de les Illes Balears núm. 32.
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EXERCICI 2
TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA. Escriviu el terme o la locució propis del llenguatge
juridicoadministratiu que escaiguin a la definició o l’equivalència que hi ha entre
parèntesis. Si cal, heu d’utilitzar les formes conjugades dels verbs.
1. Us inform que, vençut aquest període, incoarem la ____________________________________
(procediment d’execució forçosa per cobrar un deute) i haureu d’abonar diferents
recàrrecs, a més de l’import de la quota.
2. Per a la __________________________ (acció de presentar o formalitzar un recurs) del recurs,
cal que hagi transcorregut el termini establert.
3. Si la sol·licitud no compleix els requisits, requerirem la persona interessada perquè
_______________________ (corregir) la falta o aporti els documents preceptius.
4. A partir de l’1 de gener cobrarem les retribucions corresponents als treballs
__________________________ (tenir dret a una retribució per raó d’un servei) durant els
darrers tres anys.
5. La consellera d’Immigració també _____________________ (exercir) el càrrec de
presidenta de la Fundació Pública per a la Igualtat.
6. L’entitat pública empresarial Habitaclia ha rebut de la Conselleria de Territori
l’_______________________________________ (mecanisme pel qual l’Administració delega
determinades tasques tècniques en altres òrgans) de construir un centenar
d’habitatges de protecció oficial.
7. La inversió en borsa ha resultat ser un negoci _________________________ (que dona un
bon rendiment econòmic), perquè en un mes ja s’han obtingut beneficis.
8. A la nostra empresa, el primer dia que faltes a la feina per causa d’una malaltia ja
has de presentar el ______________________ de baixa (document mèdic que notifica la
baixa d’un treballador) expedit pel metge de família.
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EXERCICI 3
TERMINOLOGIA. Encerclau el terme que correspon a cada definició.
1. Document amb què s’acredita oficialment i per escrit uns fets, unes actuacions, el
contingut d’un document o les dades que consten en un arxiu, un registre o un
llibre d’actes.
a) certificació

b) certificat

c) diligència

d) postil·la

2. Avisar algú perquè comparegui en un lloc i dins un període determinat.
a) citar a dia cert

b) comminar

c) emplaçar

d) citar a termini

3. Presentar en un registre un imprès degudament emplenat.
a) formalitzar

b) incoar

c) enregistrar

d) adjuntar

4. Nombre mínim de membres presents en una assemblea, un consell, una junta
perquè els acords que s’hi prenen siguin vàlids.
a) quòrum

b) majoria qualificada

c) majoria simple

d) quota

5. Punt de l’ordre del dia d’una reunió d’un òrgan de l’Administració local destinat a la
presentació de peticions d’informació i de propostes d’actuació sobre assumptes no
previstos en els altres punts de l’ordre del dia.
a) torn obert de paraules

b) precs i paraules

c) precs i preguntes

d) assumptes de tràmit

6. Document d’ús habitual per comunicar continguts relacionats amb la tramitació
d’un procediment administratiu a altres òrgans de l’Administració o bé a les
persones interessades.
a) requeriment

b) ofici

c) notificació

d) nota interna
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7. Comminació per la qual s’adverteix algú per tal que faci o no faci alguna cosa sota
amenaça d’una pena determinada.
a) advertiment

b) avís

c) apercibiment

d) advertència

8. Situació d’una empresa que ha deixat de complir habitualment els seus pagaments
a causa d’una insuficiència de recursos econòmics.
a) quebra

b) fallada

c) fallida

d) morositat

9. Pagar diners a algú, a una entitat, etc., per tal de rescabalar-lo d’un dany.
a) indemnitzar

b) gratificar

c) sufragar

d) reemborsar

10. Acreditar oficialment que una còpia d’un document coincideix amb l’original.
a) acarar

b) confrontar

c) registrar

d) compulsar

EXERCICI 4
ABREVIACIONS. Escriviu l’abreviació de cada paraula, sintagma o locució.
Ha de quedar clar si duen majúscula o minúscula i si contenen algun espai, un
punt o un altre signe.

1. col·legi
2. a l’atenció de
3. baixos
4. dijous
5. societats anònimes
6. centilitre
7. nord-oest
8. terme municipal
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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. Els contractes menors la quantia ___________________ superi la xifra de 25.000 € s’han
de publicar a la pàgina web corresponent, __________________ és una garantia de
transparència.

2. El subjecte passiu ha de fer constar la data ______________ ha fet efectiu l’ingrés i el
concepte ________________ fa la transferència.

3. Per executar els acords adoptats en l’exercici de les competències descrites fa falta
la ratificació del Departament de Cultura, _______________ s’entén atorgada si no
hi manifesta oposició.

4. S’ha dictat una resolució _____________ es poden inscriure en el Registre de Col·legis
Professionals els estatuts de qualsevol col·legi professional ____________ tengui el
domicili social en el mateix territori ____________ té el domicili fiscal.

5. Els afectats poden sol·licitar la documentació a l’Arxiu Nacional, ___________
en donarà una còpia ___________________ hi estigui interessat.
6. La Gerència de l’empresa ha presentat la memòria de l’any passat, en les
conclusions ____________________ s’observen febleses ______________ cal esmenar.

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 requisit de donar publicitat per mitjà de la pàgina web s’ha de complir en tots els
contractes, incloent _____________ els contractes menors.
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2. Si no _______ manifestau oposició, el Servei Jurídic emetrà l’informe que sol·licitàreu
sobre la renovació del contracte i ___________ trametrà en el termini de deu dies.

3. Us trametem, adjunts, els models 046 i D52 perquè _________ empleneu i ____________
retorneu al més aviat possible.

4. Les entitats varen sol·licitar els ajuts, però la Conselleria de Treball no va
concedir____________ per manca de documentació.

5. Si els òrgans de control intern observen defectes en l’expedient, ________ han
d’informar la Comissió i _________ han de facilitar tota la documentació necessària.

6. El director del centre docent ha anunciat que es controlarà l’absentisme escolar i
que mantindrà una reunió amb els pares i tutors per comunicar _____________.
EXERCICI 7
PUNTUACIÓ. Puntuau adequadament els fragments que hi ha a continuació. Posauhi majúscules quan calgui.
1. L’article 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases del règim
local estableix la competència dels municipis en matèria de programació de
l’ensenyament la cooperació amb l’Administració educativa en la creació la
construcció i el sosteniment de centres docents públics i també la intervenció
en els òrgans de gestió cal tenir en compte en aquest mateix sentit l’article
29 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les
Illes Balears
2. La presidenta presenta les persones expertes convidades a la sessió el senyor
Jacint Fuster director de l’empresa pública Platges Netes òrgan adscrit a la
Conselleria de Medi Ambient la senyora Brígida Tur responsable de vendes de
Platja Mar i la senyora Francesca Garcias gerent de Barcasol concessionària del
lloguer de gandules a les platges de Formentera
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3. Enric Llopis i Puig director de l’empresa Innovació Recerca i Desenvolupament
IRD amb número d’identificació fiscal Q256668801A que actua en representació
d’aquesta entitat en virtut dels seus Estatuts dipositats en el Registre de
Col·legis Oficials de les Illes Balears signa aquest protocol de col·laboració per al
desenvolupament d’estratègies d’investigació promoció i transferència de
coneixements
4. La presidenta de les Illes Balears i en nom seu el conseller d’Economia i
Hisenda es complauen a convidar-vos a la presentació de l’Informe de l’evolució
de l’ocupació 2013 que tindrà lloc dimecres 21 de gener a les 20 hores a la
sala d’actes de la seu de la Fundació Empresa Familiar situada al carrer de la
Missió núm 7 de Palma
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EXERCICI 8
CRITERIS DE REDACCIÓ. Indicau l’opció més ben redactada d’acord amb els criteris del
llenguatge administratiu.
1.

□

a)

Heu de cumplimentar el formulari d’al·legacions i l’heu de trametre a l’Oficina
d’Informació abans que finalitzi el termini per presentar-les.

□

b)

Heu d’emplenar el formulari d’al·legacions i l’heu de trametre a l’Oficina
d’Informació abans que finalitzi el termini per presentar-lo.

□

c)

Heu de complimentar el formulari d’al·legacions i l’heu de trametre a l’Oficina
d’Informació abans que finalitzi el plaç per presentar-lo.

□

a)

Us agraïm l’interès i confiam que mantindreu el vostre suport, que fa
possible un projecte com aquest.

□

b)

Us agraïm el vostre interès i confiam que mantindreu el vostre recolzament,
que fa possible un projecte com aquest.

□

c)

Us agraïm l’interès i confiam que mantindreu el recolzament, que fa possible
un projecte com aquest.

□

a)

Us tramet, adjunta, la circular del secretari general. Convé que en faceu
arribar una còpia a les persones que ocupin un lloc de comandament
intermedi i a tot el personal de la categoria D ubicat a la pròpia seu de la
Conselleria.

□

b)

Us tramet, adjunta, la circular del secretari general. Convé que en faceu
arribar una còpia a les persones que ocupen un lloc de comandament
intermedi i a tot el personal de la categoria D ubicat a la seu de la Conselleria.

□

c)

Us tramet adjunt la circular del secretari general. Convé que en faceu arribar
una còpia a les persones que ocupin un lloc de comandament intermedi i a
tot el personal de la categoria D ubicats a la pròpia seu de la Conselleria.

2.

3.
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4.

□

a)

Es procedeix a rectificar la llista definitiva del concurs de mèrits per constituir
la bossa general per seleccionar personal estatutari temporal de la categoria
de metge/metgessa de família, arrel de l’estimació de diversos recursos de
reposició.

□

b)

Es procedeix a rectificar la llista definitiva del concurs de mèrits per constituir
la borsa general per seleccionar personal estatutari temporal de la categoria
de metge/essa de família, arran de l’estimació de diversos recursos de
reposició.

□

c)

Es rectifica la llista definitiva del concurs de mèrits per constituir la borsa
general per seleccionar personal estatutari temporal de la categoria de
metge/metgessa de família, arran de l’estimació de diversos recursos de
reposició.

□

a)

El Consell de Direcció va aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació
per a l’Art Dramàtic a proposta de la consellera de Cultura.

□

b)

La modificació dels Estatuts de la Fundació per a l’Art Dramàtic fou aprovada
pel Consell de Direcció proposada per part de la consellera de Cultura.

□

c)

La modificació dels Estatuts de la Fundació per a l’Art Dramàtic s’aprovà pel
Consell de Direcció a proposta de la consellera de Cultura.

□

a)

Li comunic que, a partir del 15 de juny, els jardiners i les cuineres del centre
plantegen fer vaga, perquè no estan d’acord amb l’ampliació de la jornada
laboral.

□

b)

Se us comunica que, a partir del 15 de juny, els jardiners i les cuineres del
centre plantegen fer vaga, doncs no estan d’acord amb l’ampliació de la
jornada laboral.

□

c)

Us comunic que, a partir del 15 de juny, el personal de jardineria i el de cuina
del centre plantegen fer vaga, perquè no estan d’acord amb l’ampliació de la
jornada laboral.

5.

6.
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7.

□

a)

Es considera pertinent la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament per un
import de 60.000 €, amb caràcter bianual (exercicis de 2018 i 2019), per
atendre les despeses de les obres de rehabilitació de l’hipòdrom.

□

b)

Es considera pertinent concedir una subvenció a l’Ajuntament per un import
de 60.000 €, amb caràcter biennal (exercicis de 2018 i 2019), per atendre les
despeses de les obres de rehabilitació de l’hipòdrom.

□

c)

Es considera pertinent concedir una subvenció a l’Ajuntament per un import
de seixanta mil euros, amb caràcter biennal (exercicis de 2018 i 2019), per fer
front a les despeses de les obres de rehabilitació de l’hipòdrom.

□

a)

Poden participar en el concurs nins i nines de menys de 12 anys. El jurat
realitzarà tres avaluacions diferents dels contes rebuts, a partir de l’edat dels
autors. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

□

b)

Poden participar en el concurs nins/nines de menys de 12 anys. El jurat
realitzarà tres avaluacions diferents dels contes rebuts, en funció de l’edat
dels autors. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes
bases.

□

c)

Poden participar en el concurs infants de menys de 12 anys. El jurat farà tres
avaluacions diferents dels contes rebuts, segons l’edat dels autors. La
participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

□

a)

Tal com disposa la Instrucció 8/2017, per expedir el certificat cal presentar
una còpia compulsada del títol original i un informe del Tribunal amb el
vistiplau del president.

□

b)

Tal i com preveu la Instrucció 8/2017, per estendre el certificat cal presentar
una còpia compulsada del títol original i un informe del Tribunal amb el
vistiplau del president.

□

c)

Tal com contempla la Instrucció 8/2017, per poder estendre el certificat cal
presentar una còpia compulsada del títol original i un informe del Tribunal
amb el vist i plau del president.

□

a)

Aquesta Resolució no exhaureix la via administrativa. Tanmateix, s’hi pot
interposar directament un recurs contenciós administratiu o qualsevol altre
que sigui procedent.

□

b)

Aquesta Resolució no finalitza la via administrativa. Tanmateix, s’hi pot
interposar directament un recurs contenciós-administratiu o qualsevol altre
que procedeixi.

□

c)

Aquesta Resolució no conclou la via administrativa. Tanmateix, s’hi pot
interposar directament un recurs contenciosadministratiu o qualsevol altre
que sigui procedent.

8.

9.

10.
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Àrea 1. Comprensió lectora

10 punts

EXERCICI 1
V

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

F
X
X

X
X
X
X
X
X

Encerts
Punts

8
5

7
4,17

Criteri 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
Resolució

Carta

Informe

H

F

G/A

C

D

A/G

B

E

Encerts
Punts

8
5

7
4,17

Criteri de puntuació
6
5
4
3
3,33 2,50
2
1,5
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Àrea 3. Coneixements pràctics de llenguatge administratiu
EXERCICI 1

40 punts [mín. 20 punts]

Majúscules i minúscules (màxim, 10 punts)

1. El president del Col·legi Oficial d’Arquitectes explicarà aquest divendres, 4 de juny,
a la sala d’actes del Museu de Mallorca (carrer de la Portella, 14), la reestructuració
dels eixos cívics dels barris de Blanquerna i Santa Catalina, en el marc del projecte
«Millora de Ponent» de l’Ajuntament de Palma.
2. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa és l’òrgan consultiu específic
de l’Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens instrumentals que en
depenen en matèria de contractació pública.
3. Si l’aportació consisteix en béns mobles o immobles o drets assimilats, l’aportador
està obligat a lliurar i sanejar l’objecte de l’aportació en els termes que estableix el
Codi civil per al contracte de compravenda, i s’apliquen les regles del Codi de
comerç sobre el mateix contracte en matèria de transmissió de riscs, tal com
estableixen l’article 64 de la Llei de societats de capital i la disposició addicional
primera del Decret legislatiu 1/2010.
4. Sens perjudici d’altres disposicions que puguin ser-hi aplicables, incomplir aquest
Reial decret pot suposar una sanció administrativa, amb la instrucció prèvia de
l’expedient oportú, de conformitat amb el capítol VI del títol 4 de la Llei general de
sanitat.
5. La Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 18 de febrer de
2011 per la qual es convoquen ajuts per a les empreses dels sectors del comerç i
dels serveis es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 32.
Errors
0-2
3-6
7-9
10-12

Valor
10
9
8
7

Criteri 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 (màxim, 8 punts)
1. Via de constrenyiment
5. Ocupa / té
2. Interposició
6. Encàrrec de gestió
3. Esmeni
7. Rendible
4. Meritats
8. Comunicat
Criteri de puntuació
Cada ítem ben resolt val un punt.
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Exercici 3

Terminologia (màxim, 10 punts)

1. b) certificat
2. d) citar a termini
3. a) formalitzar
4. a) quòrum
5. c) precs i preguntes
6. b) ofici
7. d) advertència
8. c) fallida
9. a) indemnitzar
10. d) compulsar
Criteri de puntuació
Cada ítem ben resolt val un punt.
Exercici 4

Abreviacions (màxim, 8 punts)

1. col·legi

col·l.

2. a l’atenció de

a/

3. baixos

bxs.

4. dijous

dj.

5. societats anònimes

SA / s. a.

6. centilitre

cL / cl

7. nord-oest

NO

8. terme municipal

t. m. / TM

Criteri de puntuació
Cada ítem ben resolt val un punt.
Exercici 5

Pronoms relatius (màxim, 6 punts)

1. Els contractes menors la quantia DELS QUALS superi la xifra de 25.000 € s’han de
publicar a la pàgina web corresponent, LA QUAL COSA / COSA QUE / FET QUE és
una garantia de transparència.
2. El subjecte passiu ha de fer constar la data EN QUÈ / EN LA QUAL ha fet efectiu
l’ingrés i el concepte PEL QUAL fa la transferència.
4
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3. Per executar els acords adoptats en l’exercici de les competències descrites fa falta
la ratificació del Departament de Cultura, LA QUAL / QUE s’entén atorgada si no hi
manifesta oposició.
4.

S’ha dictat una resolució PER LA QUAL es poden inscriure en el Registre de Col·legis
Professionals els estatuts de qualsevol col·legi professional QUE tengui el domicili
social en el mateix territori EN QUÈ / EN EL QUAL / ON té el domicili fiscal.

5. Els afectats poden sol·licitar la documentació a l’Arxiu Nacional, QUE / EL QUAL
en donarà una còpia A QUI hi estigui interessat.
6. La Gerència de l’empresa ha presentat la memòria de l’any passat, en les
conclusions DE LA QUAL s’observen febleses QUE cal esmenar.
Criteri de puntuació
Cada ítem ben resolt val 0,5 punts.
Exercici 6

Pronoms febles (màxim, 6 punts)

1. El requisit de donar publicitat per mitjà de la pàgina web s’ha de complir en tots els
contractes, incloent-HI els contractes menors.
2. Si no HI manifestau oposició, el Servei Jurídic emetrà l’informe que sol·licitàreu
sobre la renovació del contracte i US EL trametrà en el termini de deu dies.
3. Us trametem, adjunts, els models 046 i D52 perquè ELS empleneu i ENS ELS / ELS
retorneu al més aviat possible.
4. Les entitats varen sol·licitar els ajuts, però la Conselleria de Treball no va concedirLOS-ELS per manca de documentació.
5. Si els òrgans de control intern observen defectes en l’expedient, N’han d’informar
la Comissió i LI han de facilitar tota la documentació necessària.
6. El director del centre docent ha anunciat que es controlarà l’absentisme escolar i
que mantindrà una reunió amb els pares i tutors per comunicar-LOS-HO.
Criteri de puntuació
Cada frase ben resolta val 1 punt.
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EXERCICI 7

Puntuació (màxim, 6 punts)

1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix la competència dels municipis en matèria de programació de
l’ensenyament; la cooperació amb l’Administració educativa en la creació, la
construcció i el sosteniment de centres docents públics, i també la intervenció en els
òrgans de gestió. Cal tenir en compte, en aquest mateix sentit, l’article 29 de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
2. La presidenta presenta les persones expertes convidades a la sessió: el senyor Jacint
Fuster, director de l’empresa pública Platges Netes, òrgan adscrit a la Conselleria de
Medi Ambient; la senyora Brígida Tur, responsable de vendes de Platja Mar, i la
senyora Francesca Garcias, gerent de Barcasol, concessionària del lloguer de
gandules a les platges de Formentera.
3. Enric Llopis i Puig, director de l’empresa Innovació, Recerca i Desenvolupament
(IRD), amb número d’identificació fiscal Q256668801A, que actua en representació
d’aquesta entitat en virtut dels seus Estatuts, dipositats en el Registre de Col·legis
Oficials de les Illes Balears, signa aquest protocol de col·laboració per al
desenvolupament d’estratègies d’investigació, promoció i transferència de
coneixements.
4. La presidenta de les Illes Balears i, en nom seu, el conseller d’Economia i Hisenda es
complauen a convidar-vos a la presentació de l’Informe de l’evolució de l’ocupació
2013, que tindrà lloc dimecres[,] 21 de gener, a les 20 hores, a la sala d’actes de la
seu de la Fundació Empresa Familiar, situada al carrer de la Missió, núm. 7, de
Palma.

Errors
0-3
4-6

Valor
6
5

Criteri 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 (màxim, 10 punts)

1. b)
2. a)
3. b)
4. c)
5. a)
6. c)
7. b)
8. c)
9. a)
10. a)
Criteri de puntuació
Cada frase encertada val 1 punt.

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

Criteri 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

7

