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BLOC 1. COMPRENSIÓ ESCRITA (10 PUNTS)
1. Llegiu el text següent i, d’acord amb el contingut, indicau si les afirmacions que hi ha a
continuació són vertaderes (V) o falses (F).
Bases de la convocatòria de les proves lliures de certificació de nivell de determinats
idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2017
1. Idiomes i nivells de les proves
1.

Es convoquen les proves lliures de certificació en les convocatòries ordinària i extraordinària
dels nivells i els idiomes que es detallen en l’annex 1.

2.

La inscripció dona dret a presentar-se a la convocatòria ordinària (mesos de maig i juny) i a
l’extraordinària (mes de setembre).

3.

Tant en la convocatòria ordinària com en l’extraordinària, la prova s’ha de fer a l’escola oficial
d’idiomes sol·licitada en la inscripció.

2. Dates i lloc d’inscripció
1.

La inscripció a les proves s’ha de tramitar telemàticament des de les 9 h del dia 16 de febrer
fins a les 22 h del dia 3 de març. El portal per inscriure-s’hi ha de ser accessible des de la web
de qualsevol de les escoles oficials d’idiomes de Palma, Calvià, Manacor, Inca, Eivissa,
Formentera, Maó i Ciutadella de Menorca. Cada centre ha d’establir un horari d’atenció al
públic que garanteixi que les persones interessades poden informar-se sobre el procés
d’inscripció, fer el tràmit telemàtic i presentar la documentació.

2.

La inscripció s’ha de fer a l’escola oficial d’idiomes que correspongui a la persona interessada
d’acord amb l’àrea d’influència de cada centre i per a cada idioma i nivell, d’acord amb el que
preveu l’annex 2.

3. Condicions per inscriure’s a les proves
1.

Per inscriure’s a les proves cal haver complert setze anys o complir-los dins l’any natural en
què es fa la inscripció. També s’hi poden inscriure les persones que tenguin catorze anys o
més per fer la prova d’un idioma diferent del que cursen com a primer idioma estranger a
l’educació secundària obligatòria.

2.

Les persones que compleixen els requisits es poden inscriure per fer la prova lliure del nivell o
dels nivells que els interessi de qualssevol dels idiomes que s’imparteixen. Una mateixa
persona es pot inscriure per fer les proves lliures de més d’un idioma i de més d’un nivell, però
no es pot inscriure per fer les proves lliures de més d’un nivell d’un mateix idioma. No és
necessari tenir el certificat del nivell inferior per presentar-se a les proves lliures del nivell
següent.

3.

Els alumnes oficials de la modalitat presencial que s’inscriguin a les proves lliures de
certificació del mateix idioma que estan cursant, i que vulguin continuar els estudis d’aquell
idioma al centre, hauran de sol·licitar plaça en el curs immediatament posterior al del certificat
durant el procés de preinscripció.

4.

En tots els casos, les proves s’han de fer d’acord amb el calendari oficial establert.
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5.

La impossibilitat de fer la prova o la concurrència de les proves no donen dret a la devolució
de les taxes.

6.

A les proves lliures de certificació dels nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2, s’hi poden
inscriure totes les persones, independentment de la nacionalitat o de la llengua materna, amb
aquestes excepcions:
 A les proves lliures d’espanyol només s’hi poden inscriure les persones que tenguin la
nacionalitat d’un país on l’espanyol no sigui la llengua oficial. Els professors de les
escoles oficials d’idiomes que hagin participat en el procés d’elaboració o validació de les
proves d’un idioma no poden presentar-se a les proves d’aquell mateix idioma.
 Els professors que presten serveis en una escola oficial d’idiomes no poden matricular-se
ni examinar-se al seu centre de l’idioma que imparteixen.

4. Documentació
1.

Per formalitzar la inscripció, les persones interessades han de presentar una fotocòpia del DNI
o del NIE en vigor. Si tenen un NIE provisional, hi han d’adjuntar una còpia del passaport en
vigor. En cap cas no es permet un altre document per acreditar la identitat. Aquesta
documentació no es requereix a les persones que ja són o han estat alumnes oficials del
centre on es matriculen.

2.

Per poder considerar acabat el procés d’inscripció, s’ha d’haver aportat al centre, dins el
termini establert, la documentació i la justificació del pagament. Les persones que facin el
pagament o presentin la documentació fora de termini no tenen dret a la devolució de les
taxes.

3.

S’ha d’acreditar el pagament de la taxa presentant al centre, en el moment de formalitzar la
inscripció, una còpia del formulari Model 046, que ha d’indicar el nom, els llinatges, el
concepte «inscripció a la prova lliure», l’idioma o els idiomes i el nivell.
Les persones que vulguin matricular-se per a la prova de certificació de qualssevol dels
idiomes i nivells a les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears han de pagar 44,36 euros,
que corresponen a la taxa de drets d’examen de la prova de certificació d’un nivell, que
permet presentar-se a les convocatòries de juny i setembre de l’any en què es paguen aquest
drets, i 11,09 euros en concepte de serveis generals. En el cas de nous alumnes, que es
matriculen per primera vegada a l’escola oficial d’idiomes, és necessari abonar també 23,29
euros, de la taxa d’obertura d’expedient.

4.

Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa que,
d’acord amb la seva categoria, els correspongui segons les disposicions vigents, sempre que
acreditin documentalment aquesta situació en el moment de la sol·licitud.
Les persones en situació de desocupació i les persones amb una discapacitat del 33 % com a
mínim estan exemptes d’abonar les taxes educatives a les escoles oficials d’idiomes, sempre
que acreditin documentalment aquesta situació en el moment de la sol·licitud.
Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere o d’actes terroristes, i també el
cònjuge i els fills, tenen dret a l’exempció total de les taxes, sempre que acreditin
documentalment aquesta situació en el moment de la sol·licitud amb els documents que
preveu la normativa vigent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de
família.
<https://www.caib.es> (adaptació)
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V

F

a) La inscripció a les proves lliures de certificació dona dret a presentar-se a
tres convocatòries.
b) Si heu complert quinze anys i cursau anglès de primer idioma estranger a
segon d’educació secundària obligatòria, només us podeu inscriure a les
proves dels nivells bàsic i intermedi de qualsevol altre idioma.
c) Per a la inscripció, els antics alumnes no han de presentar la fotocòpia del
document nacional d’identitat si es matriculen en el mateix centre del qual
ja han estat alumnes.
d) Si no podeu assistir a les proves, no teniu dret a la devolució de les taxes,
tret que hàgiu formalitzat el pagament fora de termini, i, en conseqüència,
la inscripció no es consideri vàlida.
e) Per a qualsevol matrícula que no tengui dret a exempció o bonificació
s’han d’abonar la taxa de drets d’examen, una quantia en concepte de
serveis generals i, en cas que sigui la primera matrícula, la taxa d’obertura
d’expedient.
f) Si sou membre d’una família nombrosa i presentau el document que ho
acredita després d’haver-vos inscrit a les proves, estareu exempt d’abonar
les taxes d’inscripció.
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2. Llegiu els fragments següents i, a continuació, relacionau-los amb la noció que
pertoqui.

1

Pel Departament de Territori i Infraestructures

2

Per tot això, propòs que es modifiqui el Decret 55/2009, d’11 de setembre,
sobre el règim jurídic de les sales de joc.

3

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest Conveni [...]
Maria Estades Arbós

4

Es complau a expressar-li el testimoniatge de la seva consideració.
Palma, 9 de juny de 2017

5

Que vaig assistir al Curs de formació per a l’habilitació de guies turístics a les
Illes Balears que va tenir lloc a Palma el mes de febrer d’enguany.

6

S’aprova que les tasques de voluntariat comencin al municipi d’Estellencs.
Fragment
A. Fórmula de reconeixement
B. Conclusió
C. Exposició dels fets
D. Signatura
E. Acord
F. Peu

Encerts
Punts

12
10

11
9

10
8

9
7

8
6

7
5

6
4

5
3

4
2

3
1

2-0
0
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BLOC 2. EXPRESSIÓ ESCRITA (50 PUNTS)
1. Redactau una diligència per fer constar que la senyora Roser Barceló Mates,
administradora d’una empresa, s’ha presentat al Servei de Residus i Sòls
Contaminants i us ha fet saber que atorga a la seva filla la capacitat necessària per
representar l’empresa en un expedient que tramita el Servei. Inventau-vos la resta de
dades necessàries.
(Extensió aproximada, 90 paraules). (20 punts)
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2. El mes de gener d’enguany el senyor Pere Garau Forners va presentar a l’Ajuntament
de Calvià una sol·licitud de servei de menjar a domicili. Atès que no ha presentat la
documentació que li vàreu requerir el mes de febrer, redactau una proposta de
resolució perquè es declari el desistiment de la sol·licitud. Inventau-vos la resta de
dades necessàries.
(Extensió aproximada, 250 paraules). (30 punts)
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BLOC 3. CONEIXEMENTS PRÀCTICS DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU (25 PUNTS)
1. De les tres opcions següents, indicau quina és la més adequada segons els criteris de
redacció del llenguatge administratiu. (5 punts)
a)

1. El termini per a la presentació de candidatures començà el dia següent de la
publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí oficial de les Illes Balears i acaba el
30 de setembre de 2017.
2. El termini per presentar les candidatures comença l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 30 de
setembre de 2017.
3. Les candidatures poden ser presentades des de l’endemà d’haver publicat
aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al dia 30 de
setembre de 2017.

b)

1. L’acreditació d’un nivell superior a l’exigit en aquest Decret s’ha de considerar en
tot cas com a mèrit en tota mena de processos de selecció de personal per
accedir als cossos de funcionaris de carrera de l’Administració.
2. L’acreditació d’un nivell superior al que s’exigeix per aquest Decret s’ha de
considerar com un mèrit en tots els processos de selecció de personal per accedir
als cossos de funcionaris i funcionàries de carrera de l’Administració.
3. L’acreditació d’un nivell superior al que exigeix aquest Decret s’ha de considerar
un mèrit en tots els processos de selecció de personal per accedir als cossos de
funcionaris de carrera de l’Administració.

c)

1. Us comunic que l’elaboració del projecte i execució de les obres d’enderroc es va
adjudicar per part de la Mesa de Contractació el dia 3 de maig passat.
2. Us comunic que el 3 de maig d’enguany la Mesa de Contractació va adjudicar
l’elaboració del projecte i l’execució de les obres d’enderroc.
3. Li comunico que el 3 de maig d’enguany la Mesa de Contractació va adjudicar
l’elaboració del projecte i l’execució de les obres d’enderroc.
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1. La senyora Martí recorda que manca efectuar la notificació de la Resolució
esmentada.
2. La senyora Martí recorda que manca notificar l’esmentada Resolució.
3. La senyora Martí recorda que manca notificar la Resolució esmentada.

e)

1. Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds i la documentació
que correspon al carrer Aragó, 25.
2. Les persones interessades poden presentar la sol·licitud i la documentació que
correspon al carrer d’Aragó, 25.
3. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud juntament amb la
documentació que correspon al carrer d’Aragó, 25.

f)

1. Les subvencions s’han de tramitar per mitjà de l’Agència Estatal de Col·locació
de la manera que aquesta entitat consideri més convenient.
2. Les subvencions s’han de tramitar a través de l’Agència Estatal de Col·locació de
la forma i de la manera que aquest ens consideri més convenient.
3. Les subvencions s’han de tramitar mitjançant l’Agència Estatal de Col·locació de
la forma i manera que aquest organisme consideri més convenient.

g)

1. Us tramet, adjunta, una còpia de l’informe que m’heu sol·licitat per telèfon.
2. Us tramet, adjunta, una còpia de l’informe que m’heu sol·licitat per telèfon als
efectes oportuns.
3. Adjunt us remet, als efectes oportuns, un exemplar de l’informe que m’heu
sol·licitat per telèfon.
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1. Us escric per informar-vos que des del Servei de Consum s’ha duit a terme
l’organització d’uns tallers sobre consum sostenible per a estudiants de
secundària.
2. Us escric per informar-vos que el Servei de Consum organitza uns tallers sobre
consum sostenible per a estudiants de secundària.
3. Us escrivim per informar-vos que el Servei de Consum ha procedit a
l’organització d’uns tallers sobre consum sostenible per a estudiants de
secundària.

i)

1. El Conveni de col·laboració entre la UIB (Universitat de les Illes Balears) i la UAM
(Universidad Autónoma de Madrid) començarà a vigir en la data de la signatura.
2. El Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la
Universitat Autònoma de Madrid (UAM) començarà a vigir el dia que se signi.
3. El Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) començarà a vigir el dia que se signi.

j)

1. El mateix batle va citar el regidor d’Urbanisme al seu propi despatx per intentar
solucionar el problema.
2. El batle va citar el regidor d’Urbanisme al seu despatx per intentar solucionar el
problema.
3. El propi batle va citar el regidor d’Urbanisme al seu despatx per intentar
solucionar el problema.

Encerts
Punts

10
5

9
4,5

8
4

7
3

6
2,5

5
2

4-3
1

2-0
0
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2. Escriviu l’abreviació del mot o mots que hi ha entre parèntesis. Feis les adaptacions
ortogràfiques necessàries en els articles i les preposicions. (5 punts)
a) _________ (El Reial decret legislatiu) 3/2011 regula els contractes del sector públic en
_________ (el capítol) 2.
b) En les _________ (factures) heu de consignar clarament que es tracta d’una _________
(societat limitada) com la que figura més avall.
c) Enviau les notificacions a la _________ (travessera) de Gràcia, 5, _________ (entresol) A.
d) S’han recollit 2 _________ (tones) de raïm negre i 800_________ (litres) de raïm blanc.
Encerts
Punts

8
5

7
4

6
3

5
2,5

4
2

3
1,5

2
1

1-0
0

3. Puntuau adequadament els fragments següents amb els signes de puntuació que hi
manquen. Si cal, posau-hi majúscules. (5 punts)
a)

El procediment de modificació es tramita d’acord amb el que disposen la Llei
115/2012 de 21 de novembre sobre règims de qualitat dels productes agrícoles i
alimentaris el Reial decret 668/2014 de 13 de juny que estableix les normes de
desplegament del Reglament de sanitat alimentària i el Reial decret 1335/2011 de 3
d’octubre pel qual es regula el procediment per a la tramitació de les sol·licituds
d’inscripció de les denominacions d’origen protegides i de les indicacions
geogràfiques protegides en el registre comunitari modificat pel Reial decret
149/2014 de 7 de març.
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Per indicació del president us convoc a la sessió constitutiva de la Comissió d’Ajuda
als Refugiats que tindrà lloc el dia 25 de novembre de 2017 a les 12.00 hores a la
sala de juntes de la Facultat de Geografia i Història avinguda de la Reina Violant
núm. 4 Palma amb l’ordre del dia que figura a continuació.

c)

Per tant us requeresc perquè en el termini de quinze dies comptadors a partir de
l’endemà que rebeu aquesta notificació aporteu la informació que us he sol·licitat en
el cas que no ho faceu així es considerarà que desistiu de la vostra sol·licitud.

d)

L’article 21 dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 100/2015 de 18 de
desembre relatiu al finançament disposa que aquesta entitat pot finançar-se amb
crèdits i altres operacions financeres que concerti amb entitats financeres de crèdit o
d’altre tipus i amb les aportacions que s’estableixen en les lleis de pressuposts
corresponents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Encerts 20-19 18-17 16-14 13-12 11-10
Punts
5
4
3
2,5
2

9-8
1,5

7-6
1

5-0
0
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4. Encerclau o subratllau les paraules dels fragments següents que han d’anar en
majúscula inicial. (5 punts)
a) El papa Francesc, bisbe de Roma i cap de l’església catòlica, resideix a la ciutat del
vaticà, concretament a la basílica de sant Joan del laterà.
b) El ministre d’administracions públiques i el conseller d’innovació, justícia i interior han
signat un conveni de col·laboració per desenvolupar el II pla estratègic de formació en
emergències a partir de l’any 2018.
c) L’autora del llibre psiquiatria penitenciària, que apareix en la bibliografia del seminari de
psicologia forense, és cap de departament a l’administració autonòmica.
d) El reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la llei de contractes del sector públic, deroga el capítol IV del títol V del llibre II del text
refós de la llei de contractes del sector públic de l’any 2000.
Encerts 16-15 14-13 12-11 10-9
Punts
5
4
3
2,5

8-7
2

6
1,5

5
1

4-0
0
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5. De les tres opcions següents, indicau quina és la correcta o més adequada. (5 punts)
**
a) 1. Queden derogades totes aquelles disposicions del mateix rang o d’un rang
inferior que s’oposin, contradiguin o siguin incompatibles amb aquest Decret.
2. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que
aquest Decret que s’oposin al que disposa, que el contradiguin o que hi siguin
incompatibles.
3. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que
s’oposin o contradiguin aquest Decret, o bé siguin incompatibles amb el mateix.
b) 1. Interpòs un recurs d’alçada contra la Resolució de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques de 10 de maig de 2017 per la qual se’m denega
l’ajornament del pagament esmentat.
2. Interpòs un recurs d’alçada a la Resolució de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques de 10 de maig de 2017 que denega l’ajornament del
pagament esmentat.
3. Interpòs un recurs d’alçada envers la Resolució de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques de 10 de maig de 2017 en què se me denega
l’ajornament del pagament esmentat.
c)

1. Acceptar la renúncia del senyor Mascaró i, per tant, cessar-lo com a personal
eventual en el lloc d’assessor jurídic amb efectes a partir del 31 de març.
2. Acceptar la renúncia del senyor Mascaró i, per tant, disposar-ne el cessament
com a personal eventual en el lloc d’assessor jurídic amb efectes a partir del 31
de març.
3. Acceptar la renúncia del senyor Mascaró i, per tant, dimitir-lo com a personal
eventual en el lloc d’assessor jurídic amb efectes a partir del 31 de març.

** Ítem a) anul·lat.
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1. L’acusat va manifestar que no havia robat els telèfons als demandants, però sí
que els els havia agafat per amagar-los-los.
2. L’acusat va manifestar que no havia robat els telèfons als demandants, però sí
que els los havia agafat per amagar-los-els.
3. L’acusat va manifestar que no havia robat els telèfons als demandants, però sí
que els els havia agafat per amagar-los-els.

e)

1. Quant a l’al·legació tercera, us comunic que es modificarà l’article 32 per a què
inclogui la precisió sobre el pes de la càrrega.
2. En quant a l’al·legació tercera, us comunic que es modificarà l’article 32 per tal
que inclogui la precisió sobre el pes de la càrrega.
3. Pel que fa a l’al·legació tercera, us comunic que es modificarà l’article 32 a fi que
inclogui la precisió sobre el pes de la càrrega.

f)

1. I, perquè consti, expedesc aquest certificat a petició de la persona interessada i
amb el vistiplau de la presidenta de la Comissió.
2. I, perquè consti, expedesc aquest certificat a petició de la persona interessada i
amb el vist-i-plau de la presidenta de la Comissió.
3. I, perquè consti, expedesc aquest certificat a petició de la persona interessada,
amb el vist i plau de la presidenta de la Comissió.

g)

1. Es faculta al conseller d’Educació i Universitat per executar l’esmentat Decret.
2. Es faculta el conseller d’Educació i Universitat per executar el Decret esmentat.
3. Es faculta al conseller d’Educació i Universitat perquè sigui executat l’esmentat
Decret.
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h) 1. Durant vint dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació de
l’anunci, les persones interessades poden consultar-hi la documentació a les
dependències de la Conselleria, a fi i efecte de presentar les al·legacions que
considerin oportunes.
2. Durant vint dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació de
l’anunci, les persones interessades poden consultar-ne la documentació a les
dependències de la Conselleria i formular les al·legacions que considerin
oportunes.
3. Durant vint dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació de
l’anunci, les persones interessades poden consultar-ne la documentació en les
dependències de la Conselleria, als efectes de presentar les al·legacions que
considerin oportunes.
i)

1. El senyor Catany manifesta que li hagués agradat assistir a la darrera sessió de la
Comissió, però que no podrà assistir-hi.
2. El senyor Catany manifesta que li hauria agradat assistir a la darrera sessió de la
Comissió, però que no podrà assistir-hi.
3. El senyor Catany manifesta que li agradaria assistir a la darrera sessió de la
Comissió, però que no hi podrà assistir-ne.

j)

1. D’acord amb el que disposa l’article 373, també la provocació, la conspiració i
la proposició per cometre els fets que descriu l’article 371 són punibles, i això,
conseqüentment, ens situa davant actes preparatoris d’actes preparatoris.
2. En atenció al que disposa l’article 373, també la provocació, la conspiració i la
proposició per cometre els fets que descriu l’article 371 són punibles, i això, en
conseqüència, ens situa davant actes preparatoris d’actes preparatoris.
3. D’acord amb el que disposa l’article 373, també la provocació, la conspiració i
la proposició per cometre els fets que descriu l’article 371 són punibles, i això,
consegüentment, ens situa davant actes preparatoris d’actes preparatoris.

Encerts
Punts

10
5

9
4,5

8
4

7
3

6
2,5

5
2

4-3
1

2-0
0
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BLOC 4. TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA (15 PUNTS)
1. Encerclau el terme que correspon a cada definició. (5 punts)
1. Detentar
2. Ostentar
3. Exercir

a) Complir els deures d’un ofici o un càrrec.

1. Escaure’s
Allò que hom fa, anar bé, convenir, amb la manera
b)
de ser, la posició social, l’edat, etc.

c)

Verificació que efectua un advocat per comprovar
que una procura és suficient jurídicament per
intervenir en una actuació judicial o administrativa.

2. Escaure
3. Pertocar
1. Autenticació
2. Bastanteig
3. Validació
1. Liquidesa

Conjunt de característiques d’un actiu que permet
transformar-lo en efectiu de manera immediata.

2. Liquiditat

e)

Document expedit per un funcionari públic
competent o per una persona autoritzada legalment
que dona fe d’un fet, del contingut d’un document
o de les circumstàncies que consten en arxius, en
registres, en llibres d’actes, etc.

1. Certificació
2. Diligència
3. Certificat

f)

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

1. Escorcoll
2. Registre
3. Enregistrament

g)

Posar en presència dos o més documents, texts, etc.,
per comparar-los.

1. Autenticar
2. Acarar
3. Compulsar

d)

1. Biennal
2. Bianual
3. Bisanual

h) Que dura dos anys.
Encerts
Punts

8
5

7
4

3. Efectivitat

6
3

5
2,5

4
2

3
1,5

2
1

1-0
0
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2. Encerclau o subratllau l’opció correcta o més adequada segons el context de cada
frase. (5 punts)
a) Heu (d’emplenar / de complimentar / de formalitzar) la sol·licitud abans de presentar-la al
Registre de la Conselleria.
b) D’acord amb les dades que (obren / figuren / apareixen) en els arxius, el senyor Arnau
Villalonga Perera va ocupar la plaça (d’escorta / d’escolta / de custodi) del president l’any
1987.
c) El actes de la Diada es programaran (conformement amb els / d’acord amb els / en base
a) interessos que hagin manifestat els ciutadans.
d) El president (s’ha de personar / ha d’anar / ha de comparèixer) davant el notari per (elevar a
escriptura pública / elevar a públic / alçar a pública ) la modificació dels Estatuts.
e) El (torn de precs i preguntes / torn obert de paraules / torn obert de paraula) és el darrer punt
de l’ordre del dia de la Comissió.
f) Aquesta Llei es va modificar mitjançant la Llei 7/2008, i es va (desenvolupar / desplegar /
desenrotllar) normativament mitjançant el Decret 67/2007.
g) (En quant a / Tenint en compte / Amb atenció a) la conclusió de l’informe del cap del Servei
Jurídic, és convenient modificar la resolució de concessió de la subvenció.
h) (Amb referència a / En referència a / En relació a) la vostra carta de 23 de gener, us
comunic que l’escola romandrà tancada tot el mes d’agost.
Encerts
Punts

10
5

9
4,5

8
4

7
3

6
2,5

5
2

4-3
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2-0
0
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3. Emplenau els espais buits amb un terme sinònim del que hi ha entre parèntesis o que
correspongui a la definició. Feis les concordances que pertoquin. (5 punts)
a) Podeu consultar ___________________________ (la relació) d’espècies amenaçades en
l’annex 2.
b) Acord d’incoació de l’expedient d’hereus ___________________________ (sense
testament), a sol·licitud del senyor Joaquim Salvà Forners.
c) La Conselleria ha hagut de sol·licitar un préstec de 250.000 euros per
___________________________ (fer-se càrrec d’un pagament) els costos de reparació de la
maquinària.
d) Durant els darrers quinze anys moltes empreses han ___________________________
(deixar de complir els pagaments quan es té un passiu superior a l’actiu) per la crisi econòmica.
e) Invertir en l’educació d’avui és una inversió ___________________________ (que dona
un bon rendiment econòmic, de producció, de funcionament) per al futur proper.
f) Les xifres indiquen que tenim un sistema educatiu més homogeni que la
___________________________ (quocient de la suma dels valors d’un conjunt i del nombre
d’elements que el formen) europea.
g) El sistema de ___________________________ (acció de finançar; l’efecte) dels consells s’ha
d’ajustar a la normativa estatal i autonòmica en vigor.
h) D’acord amb el punt 2 del mateix article, l’autoritat militar també pot
___________________________ (l’autoritat, posar a la seva disposició certs béns, certes
persones, per a un servei públic) propietats rústiques i urbanes com a mitjans auxiliars per
a les maniobres.

Encerts
Punts

8
5

7
4

6
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5
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