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BLOC 1. COMPRENSIÓ ESCRITA (10 PUNTS)
1. Llegiu el text següent i, d’acord amb el contingut, indicau si són vertaderes (V) o
falses (F) les afirmacions que hi ha a continuació.
Ordenança general per a l’establiment o la
modificació
de
preus
públics
de
l’Ajuntament de Sant Lluís
Article 1
Fonament i objecte
1. De conformitat amb el que disposen els
articles 2.1 e i 127 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, aquest Ajuntament pot establir i
exigir preus públics, que s’han de regular
pel que disposen els articles 41 a 47 de la
Llei esmentada; per la Llei 8/1989, de 13
d’abril, de taxes i preus públics, i pel que
estableix aquesta Ordenança.
2. L’objecte d’aquesta Ordenança és desplegar
la normativa general i establir l’{mbit i el
procediment d’exigència de preus públics
en el municipi de Sant Lluís d’acord amb les
disposicions que hi són aplicables.
Article 2
Concepte
Són preus públics les contraprestacions
pecuniàries que se satisfan per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de
competència de l’entitat local, sempre que hi
concorrin les circumstàncies següents:
a) Que les persones administrades sol·licitin
els serveis o les activitats o els rebin
voluntàriament, és a dir, que no siguin
imposats per disposicions legals o
reglamentàries i que els béns, els serveis o
les activitats requerits no siguin
imprescindibles per a la vida privada o
social de la persona sol·licitant.
b) Que es prestin o es realitzin per al sector
privat.

Article 3
Quantia
1. L’import dels preus públics ha de cobrir
com a mínim el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada.
2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques,
culturals o d’interès públic que ho
aconsellin, l’Ajuntament pot fixar preus
públics per sota del límit previst en
l’apartat anterior. En aquests casos han de
consignar-se en els pressuposts de
l’Ajuntament les dotacions oportunes per
cobrir la diferència resultant.
3. A les contraprestacions pecuniàries que
s’estableixin en concepte de preu públic,
s’hi ha de sumar, si escau, l’impost sobre el
valor afegit, pel tipus vigent en el moment
de la meritació, i s’ha d’exigir
conformement a la normativa específica.
Article 4
Òrgan competent
1. La competència per establir, modificar i
fixar la quantia dels preus públics a què es
refereix aquesta Ordenança s’atribueix a la
Junta de Govern Local, d’acord amb el que
preveu l’article 47 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2. El text objecte de l’establiment o la
modificació d’un preu públic s’ha de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Article 5
Informe economicofinancer
L’informe
economicofinancer
amb
què
necess{riament s’ha d’acompanyar tota
proposta de fixació o modificació de la quantia
de preus públics ha de preveure, almenys, els
aspectes següents:
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a) L’import a què ascendeix el preu públic que
s’estableixi.
b) La justificació dels costs econòmics.
c) El grau de cobertura financera dels costs
prevists.
d) La consignació pressupostària per a la
cobertura del dèficit, quan es faci ús de la
facultat que confereix l’article 3.2 d’aquesta
Ordenança.
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d’acord amb els apartats següents, quan el
servei o l’activitat no es presti o no es
desenvolupi per causes no imputables a la
persona obligada al pagament.

Article 6
Persones obligades al pagament

2. L’import de la devolució ha de ser parcial i
proporcional al temps, la intensitat o el
factor determinant del grau de realització
de la prestació, en les condicions que
determini
l’acord
d’establiment
o
modificació del preu públic, i total si no ha
nascut l’obligació de pagament.

1. Estan obligades al pagament dels preus
públics les persones que es beneficien dels
serveis, les activitats o les prestacions, o , si
escau, les que n’exerceixen la representació
legal.

3. Quan es tracti d’espectacles que no se
celebren per causes meteorològiques, o
altres causes de força major, l’Ajuntament
pot optar pel canvi d’entrades per a una
altra sessió.

2. Es consideren persones beneficiàries i, en
conseqüència, obligades al pagament, les
persones sol·licitants del servei, les
activitats o la prestació pels quals
s’exigeixen els preus públics.

Article 9
Procediment de gestió

Article 7
Obligació de pagament
1. L’obligació de pagar el preu públic neix des
que s’inicia la prestació del servei o la
realització de l’activitat.
2. Si es comercialitzen béns o productes,
l’obligació de pagament neix en el moment
en què es fa la prestació.
3. S’exigeix el dipòsit previ de l’import dels
preus públics, en la forma i dins el termini
que fixi l’acord d’establiment o modificació
del preu públic en determinar el règim de
gestió.
4. Quan hi hagi discrepància entre la quantia
del dipòsit previ i l’obligació de pagament,
la quantia ingressada en concepte de
dipòsit previ s’ha de considerar a compte
de l’obligació definitiva, que s’ha de
reintegrar a la persona interessada.
Article 8
Devolució d’ingressos

1. En els acords d’establiment, modificació o
fixació de preus públics, en determinar el
règim de gestió, se’n pot preveure
l’exigència en règim d’autoliquidació; en
aquest cas, cal concretar el termini d’ingrés.
2. Els preus públics de meritació periòdica es
poden exigir mitjançant el càrrec en un
compte bancari designat a l’efecte per la
persona obligada al pagament, un cop
formalitzada la sol·licitud de prestació
corresponent que n’habiliti la inclusió en el
cens d’obligats al pagament.
3. La baixa en el cens de persones obligades al
pagament de preus públics s’ha de
comunicar a l’Ajuntament dins els terminis
que es fixin en l’acord d’establiment o
modificació del preu públic i, en tot cas,
abans de l’inici de la prestació del servei o
la realització de l’activitat.
Article 10
Recàrrecs i interessos de demora
En l’exacció de preus públics, els rec{rrecs i els
interessos de demora s’exigeixen i es
determinen en els mateixos casos, forma i
quantia que en l’exacció de tributs locals.

1. Únicament escau la devolució de l’import
total o parcial del preu públic ingressat,
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Article 11
Procediment de constrenyiment

Article 14
Règim transitori

Els deutes per preus públics es poden exigir pel
procediment administratiu de constrenyiment.

Els preus públics que hagi establert
l’Ajuntament de Sant Lluís abans de l’entrada
en vigor d’aquesta Ordenança s’han de regir
per les normes pròpies de creació, fins que es
modifiqui o derogui, si bé la Junta de Govern
Local en pot modificar la quantia o el règim de
gestió, d’acord amb el que preveu aquesta
mateixa Ordenança.

Article 12
Recursos
Contra els acords d’establiment, modificació i
fixació de preus públics, i també contra els
actes de gestió, liquidació, recaptació i
inspecció, s’hi pot interposar, amb car{cter
potestatiu, el recurs de reposició previst en
l’article 14 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.

Disposició final única
Aquesta Ordenança entrar{ en vigor l’endem{
que se n’hagi publicat el text íntegre en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Sant Lluís, 27 de març de 2015
El batle de l’Ajuntament de Sant Lluís
Cristóbal Coll Alcina
BOIB (adaptació)

V

F

a) L’import del rebut de fems que paguen els ciutadans de Sant Lluís té la
consideració de preu públic, malgrat que el servei el presti l’Ajuntament.
b) La Junta de Govern Local pot afegir l’IVA a un preu públic quan pertoqui,
sempre que es publiqui en el BOIB.
c) Per fixar o modificar un preu, cal una documentació tècnica justificativa,
que ha d’incloure només l’import, el cost del servei i, si escau, la partida
pressupostària amb què es pagarà si el preu no cobreix el cost de prestació.
d) La devolució de l’import d’un preu públic és obligatòria si l’Ajuntament
anul·la o suspèn la prestació del servei per causes de força major.
e) Els ciutadans es poden donar de baixa en el cens de persones obligades al
pagament de preus públics en qualsevol moment.
f) La Junta de Govern pot modificar els imports dels preus públics per a l’ús
de les instal·lacions esportives municipals posteriorment al 28 de març de
2015.

4

Certificat de llenguatge administratiu

Juny de 2015

2. Llegiu els fragments següents i, a continuació, relacionau-los amb la noció que
pertoqui.
1. Que el dia 25 de gener de 2014 el senyor Guillem Pérez Tur va comunicar a
aquest Ajuntament la transmissió de la titularitat de l’activitat, i va declarar que
no hi havia duit a terme modificacions substancials.
2. L’article 11 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació,
accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
3. El 25 de novembre de 2006 la Direcció General de Salut Pública i Consum va
convocar les proves per a l’obtenció del certificat de competència en benestar
animal per a les persones amb deu anys d’experiència laboral en escorxadors de
les Illes Balears.
4. Tramesa de publicació sobre el sector de l’enologia balear
5. Jaume Móra Alzina, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i president
del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, en virtut
del que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats,
modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de
14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la UIB.
6. Us inform que, tot i que l’auditoria interna és un requisit per renovar el certificat
de la norma ISO 9001:2008, també és una oportunitat per contactar amb els
professionals de la vostra Direcció General, l’aportació dels quals és sens dubte
un ajut essencial.
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Fragment
A. Assumpte
B. Fet
C. Cos d’una carta
D. Fonament de dret
E. Certificació
F. Part en un conveni

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. El 28 d’abril de 2014 es publicà en el BOIB la convocatòria de subvencions del Consell
Insular de Mallorca per al foment de l’artesania. Com a cap de la Secretaria Tècnica de
Cultura, redactau un ofici per requerir a una de les persones sol·licitants que presenti
dos documents concrets que li manquen.
(Extensió aproximada, 90 paraules). (20 punts)
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2. Sou el secretari o secretària de la Comissió de Mobilitat de l’Ajuntament d’Eivissa.
Redactau l’acta de la sessió ordinària en què es tractà de la revisió d’alguns punts
viaris conflictius, del pressupost de la Regidoria de Mobilitat i Policia, i del Pla de
Foment de la Bicicleta per a 2015. Hi assistiren cinc dels sis membres. S’ha d’adjuntar
a l’acta una còpia dels dos darrers documents. (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. La Comissió, mitjançant les taules d’avaluació i accés documental aprovades per
la consellera de Cultura, defineix el règim general d’accés a la documentació dels
arxius. Així mateix, és competent per resoldre reclamacions d’accés i per emetre
informes sobre derogacions singulars d’accés que es presentin pels ciutadans i els
ens privats o públics.
2. La Comissió, mitjançant les taules d’avaluació i accés documental que aprova la
consellera de Cultura, defineix el règim general d’accés a la documentació dels
arxius. Així mateix, és competent per resoldre les reclamacions d’accés i per
emetre els informes sobre derogacions singulars d’accés que presentin els
ciutadans i els ens privats o públics.
3. La Comissió, mitjançant les taules d’avaluació i accés documental aprovades per
la consellera de Cultura, defineix el règim general d’accés a la documentació dels
arxius. Així mateix, és competent per resoldre reclamacions d’accés i per emetre
informes sobre derogacions singulars d’accés que siguin presentades pels
ciutadans i els ens privats o públics.

b)

1. Us comunic que el Servei de Subvencions ha acabat la tramitació dels seus
expedients d’ajudes als estudis i ha procedit a ordenar el pagament dels seus
imports a les persones beneficiàries.
2. Us comunic que el Servei de Subvencions ha acabat la tramitació dels expedients
d’ajudes als estudis i ha ordenat pagar-ne l’import a les persones beneficiàries.
3. Us comunic que el Servei de Subvencions ha acabat la tramitació dels seus
expedients d’ajudes als estudis i ha procedit a ordenar-ne el pagament dels
imports als beneficiaris.
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1. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar modificació o rescissió
d’aquest acord marc amb antelació a la data de fi de la vigència. En cas que fos
denunciat, les parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis en fase
de redacció.
2. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar la modificació o la rescissió
d’aquest acord marc amb antelació a la data de fi de la vigència. En cas que sigui
denunciat, les parts es comprometen a l’acabament dels projectes i els estudis en
fase de redacció.
3. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar modificar o rescindir aquest
acord marc amb antelació a la data de fi de la vigència. En cas que el denunciïn,
les parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis en fase de redacció.

d)

1. L’esmentat Reglament va entrar en vigor al cap de vint dies d’haver-se publicat, i
és aplicable des de l’u de gener de 2012, llevat de l’article 14.u, relatiu al disseny i
la construcció dels escorxadors.
2. Dit Reglament va entrar en vigor al cap de 20 dies d’haver-se publicat, i és
aplicable des de l’1 de gener de 2012, llevat de l’article 14 punt u, relatiu al
disseny i la construcció dels escorxadors.
3. El Reglament esmentat va entrar en vigor al cap de vint dies d’haver-se publicat, i
és aplicable des de l’1 de gener de 2012, llevat de l’article 14.1, relatiu al disseny i
la construcció dels escorxadors.

e)

1. Estarà obligat al pagament qui rebés el servei d’acord amb l’informe dels
treballadors socials municipals, o bé el o la familiar de primer grau que constàs
com a responsable de la persona usuària (vegeu l’annex 2).
2. Està obligat al pagament qui rep el servei d’acord amb l’informe dels
treballadors socials municipals, o bé la persona familiar de primer grau que
consta com a responsable de la persona usuària (vegeu l’annex 2).
3. Estarà obligat al pagament qui rebi el servei d’acord amb els informes dels
Serveis Socials municipals, o bé el familiar de primer grau que constàs com a
responsable de la persona usuària (veure l’annex 2).
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1. Adjunt us tramet, d’acord amb la nostra conversa telefònica, còpia dels Estatuts
de l’entitat pública Fundació Esperança, i de les denúncies que el Govern de
Castilla-La Mancha va rebre del defensor del Pueblo.
2. Us tramet, adjunts, d’acord amb la nostra conversa telefònica, una còpia dels
Estatuts de l’entitat pública Fundación Esperanza i de les denúncies que el
Govern de Castilla-La Mancha va rebre del defensor del Pueblo.
3. D’acord amb la nostra conversa telefònica, us tramet, adjuntes, una còpia dels
Estatuts de l’entitat pública Fundació Esperança i de les denúncies que el Govern
de Castella-la Manxa va rebre del defensor del Poble.

g)

1. D’acord amb l’article 79 del Reglament d’obres i activitats, us inform que
disposau d’un termini de deu dies, a comptar a partir de l’endemà que hàgiu
rebut aquest escrit, per retirar la documentació tècnica que vàreu presentar el dia
20 de gener.
2. D’acord amb l’article 79 del Reglament d’obres i activitats, us informo que
disposau d’un termini de deu dies, a comptar a partir de l’endemà que hàgiu
rebut aquest escrit, per retirar la documentació tècnica que vau presentar el dia
20 de gener.
3. D’acord amb l’article 79 del Reglament d’obres i activitats, vos inform que
disposeu d’un termini de deu dies, a comptar a partir de l’endemà que hàgiu
rebut aquest escrit, per retirar la documentació tècnica que vau presentar el dia
20 de gener.

h)

1. La carta assenyala clarament que ha de fer arribar a aquesta Conselleria el
pressupost detallat de l’obra abans del 20 juny. A més, l’adverteix que, si no ho
fa, perdrà la subvenció.
2. La carta assenyala clarament que heu de fer arribar a aquesta Conselleria el
pressupost detallat de l’obra abans del 20 juny. A més, us adverteix que, si no ho
feis, perdreu la subvenció.
3. La carta assenyala clarament que és precís que faceu arribar a aquesta
Conselleria el pressupost detallat de l’obra abans del 20 juny. A més, l’adverteix
que, si no ho feis, perdreu la subvenció.
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1. Miquel Torrens Garcia, funcionari de carrera amb el lloc de treball de cap del
Servei de Personal,
CERTIFIC:

2. Jo, Miquel Torrens Garcia, com a cap del Servei de Personal de l’Ajuntament de
Sant Llorenç, als efectes oportuns,
CERTIFIC:
3. Miquel Torrens Garcia, cap del Servei de Personal,
CERTIFIC:
j)

1. L’Ordenança també regula el tema de l’estalvi d’aigua als edificis i altres
construccions a fi de reduir el seu consum i evitar la problemàtica de les reserves
hídriques d’aigua dels mesos d’estiu.
2. L’Ordenança també regula la incorporació d’instal·lacions i mecanismes d’estalvi
d’aigua als edificis i altres construccions, a fi de reduir-ne el consum i evitar la
manca d’aigua durant els mesos d’estiu.
3. L’Ordenança també regula l’assumpte de l’estalvi d’aigua als edificis i altres
construccions amb l’objecte de reduir-ne el seu consum i evitar la problemàtica
dels mesos d’estiu.

Encerts
Punts

10
5

9
4,5

8
4

7
3

6
2,5

5
2

4-3
1

2-0
0

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) L’agent va interceptar el vehicle que circulava per _______ (l’avinguda) de les Moreres a
75 _______ (quilòmetres per hora).
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b) Les dades del cens recullen un augment mitjà de 45 _______ (habitants) al _______
(gener) de 2011.
c) _______ (Per exemple), per obtenir les dades d’ocupació, consultau els _______
(capítols) 8 i 9.
d) Palma acollirà _______ (dimarts) una cimera internacional _______ (del Fons Monetari
Internacional) sobre desenvolupament regional.
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)

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 carrer de la Missió 7 de Palma
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Dijous passat 19 de març de 2015 el Servei del Registre Industrial de la Direcció
General d’Indústria Energia i Residus va comunicar la publicació dels laboratoris
autoritzats per a l’anàlisi la contrastació i el tractament d’objectes fabricats amb
metalls preciosos a les Illes Balears.

c)

A aquest efecte l’adscripció orgànica la composició i el règim de funcionament
del Consell Assessor de Comerç Local de les Illes Balears s’han de determinar
reglamentàriament si bé s’ha de tenir en compte el següent que hi estiguin
representats els agents econòmics i socials que hi tenguin presència amb veu
però sense vot representants dels consumidors i que s’hi incorporin
progressivament les administracions locals de les Illes Balears.

d)

Les administracions públiques poden subscriure acords pactes convenis o
contractes amb persones tant de dret públic com privat sempre que no siguin
contraris a l’ordenament jurídic.

Encerts 20-19 18-17 16-14 13-12 11-10 9-8 7-6 5-0
Punts
5
4
3
2,5
2
1,5 1 0
4. Encerclau o subratllau les paraules dels fragments següents que han d’anar en
majúscula inicial. (5 punts)
a) La delegació menorquina visità a l’havana el cònsol de l’estat francès.
b) La seu de la publicació trimestral ones i gavines és a la travessera del metge Josep
Gomis, 47, baixos.
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c) El ple de la corporació municipal de Felanitx va debatre ahir el decret 13/2013, de
30 de juny, sobre publicitat en l’àmbit local, que va tramitar la conselleria de
comerç i indústria.
d) Us sol·licit que trameteu una còpia de l’expedient 251/2012 al jutjat contenciós
administratiu.
e) L’aeròdrom de sant Francesc ha obtingut el permís per acollir vols provinents de la
península itàlica.
f) La conferència «perspectives culturals de la baixa edat mitjana» va cloure la
setmana d’estudis lul·lians.
Encerts 16-15 14-13 12-11 10-9 8-7 6 5 4-0
Punts
5
4
3
2,5 2 1,5 1 0
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5. De les tres opcions següents, indicau quina és la correcta. (5 punts)
a) 1. Cal informar la sol·licitant que ha de presentar la documentació de l’annex i que,
si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seva petició.
2. Cal informar a la sol·licitant que ha de presentar la documentació de l’annex i
que, si no ho fa, se la tindrà per desistida de la seva petició.
3. Cal informar la sol·licitant de que ha de presentar la documentació de l’annex i
que, si no ho fa, s’entendrà desistida de la seva petició.
b) 1. El desembre, el president de l’Associació de Veïns de Sant Josep va dimitir en el
seu càrrec i, enlloc de comunicar-ho d’acord amb els Estatuts, va trametre un
missatge de correu electrònic a la secretària de l’entitat.
2. Al desembre, el president de l’Associació de Veïns de Sant Josep va dimitir del seu
càrrec i, en lloc de comunicar-ho d’acord amb els Estatuts, va trametre un
missatge de correu electrònic a la secretària de l’entitat.
3. En el desembre, el president de l’Associació de Veïns de Sant Josep va dimitir el
seu càrrec i, enlloc de comunicar-ho d’acord amb els Estatuts, va trametre un
missatge de correu electrònic a la secretària de l’entitat.
c)

1. L’informe destaca que a mesura que s’incrementava la implicació dels agents de
policia local, els incidents que afectaven la seguretat viària en el tram de vianants
es reduïen.
2. L’informe destaca que a mida que s’incrementava la implicació dels agents de
policia local, els incidents que afectaven la seguretat viària en el tram de vianants
es reduïen.
3. L’informe destaca que a mesura que s’incrementava la implicació dels agents de
policia local, els incidents que afectaven a la seguretat viària en el tram de
vianants es reduïen.
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d) 1. La persona interessada pot presentar les al·legacions que pertoquin contra la
sanció, sempre que el Servei de Recaptació Tributària l’hi hagi notificat de
manera correcta.
2. La persona interessada pot presentar les al·legacions que pertoquin contra la
sanció, tota vegada que el Servei de Recaptació Tributària la hi hagi notificat de
manera correcta.
3. La persona interessada pot presentar les al·legacions que pertoquin contra la
sanció, sempre i quan el Servei de Recaptació Tributària la hi hagi notificat de
manera correcta.
e)

1. Els arquitectes exposaren de manera detallada el projecte; no obstant,
nombrosos veïns no pogueren assistir a la reunió informativa, pel que us sol·licit
que convoqueu una altra.
2. Els arquitectes exposaren de manera detallada el projecte; això no obstant,
nombrosos veïns no pogueren assistir a la reunió informativa, per quant us
sol·licit que en convoqueu una altra.
3. Els arquitectes exposaren de manera detallada el projecte; no obstant això,
nombrosos veïns no pogueren assistir a la reunió informativa, per la qual cosa us
sol·licit que en convoqueu una altra.

f)

1. La senyora Rotger suggereix que, al més aviat possible, el president de la
Comissió sol·liciti al gerent de la Impremta Garcés un pressupost detallat de
cadascuna de les publicacions editades el 2009.
2. La senyora Rotger suggereix que, al més aviat millor, el president de la Comissió
li sol·liciti al gerent de la Impremta Garcés un pressupost detallat de cadascuna
de les publicacions editades en 2009.
3. La senyora Rotger suggereix que, el més aviat possible, el president de la
Comissió sol·liciti al gerent de la Impremta Garcés un pressupost detallat de
cadascuna de les publicacions editades al 2009.

23

Certificat de llenguatge administratiu

g)

Juny de 2015

1. L’any passat aquest Ajuntament va rebre un import de 25.000 euros per a ajuts a
gent gran amb necessitats especials; d’acord amb la convocatòria, l’Institut de
Serveis Socials pot sol·licitar-nos-ne els justificants abans del 31 de desembre
d’enguany.
2. L’any passat aquest Ajuntament va rebre un import de 25.000 euros per a ajuts a
gent gran amb necessitats especials; d’acord amb la convocatòria, l’Institut de
Serveis Socials pot sol·licitar-nos-en els justificants abans del 31 de desembre
d’enguany.
3. L’any passat aquest Ajuntament va rebre un import de 25.000 euros per a ajuts a
gent gran amb necessitats especials; d’acord amb la convocatòria, l’Institut de
Serveis Socials ens ne pot sol·licitar en els justificants abans del 31 de desembre
d’enguany.

h) 1. Com que la presidenta té molt interès en corregir les deficiències estructurals de
l’edifici, us sol·licit que ens en trameteu un informe dels tècnics municipals.
2. Com que la presidenta té molt interès a corregir les deficiències de l’edifici, us
sol·licit que ens trameteu un informe dels tècnics municipals al respecte.
3. Com que la presidenta té molt interès a corregir les deficiències de l’edifici, us
sol·licit que ens en trameteu un informe dels tècnics municipals.
i)

1. La ponent en què confiaven per al discurs d’inauguració de la jornada no ha
pogut venir, ajornant-se l’acte fins dijous que ve.
2. La ponent en qui confiaven per al discurs d’inauguració de la jornada no ha
pogut venir, i s’ha ajornat l’acte fins dijous que ve.
3. La ponent en qui confiaven per al discurs d’inauguració de la jornada no ha
pogut venir, ajornant-se l’acte fins dijous que ve.

j)

1. La cap de la Policia Local ha informat que es tracta d’uns incidents dels quals no
té cap constància.
2. La cap de la Policia Local ha informat que es tracta d’uns incidents de què no en
té cap constància.
3. La cap de la Policia Local ha informat que es tracta d’uns incidents dels quals no
en té cap constància.

Encerts
Punts

10
5

9
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8
4

7
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5
2
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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)

Dret d’aprofitar-se de la utilitat d’una cosa que és
a)
propietat d’altri.

1. Alienació
2. Cessió
3. Usdefruit

b) Fer o posar una marca en alguna cosa.

1. Assenyalar
2. Emmarcar
3. Senyalar

c)

1. Escaure’s
2. Escaure
3. Celebrar-se

Una cosa, esdevenir-se en tal o tal ocasió, data, etc.

Document amb què s’acredita internament
l’execució d’un tràmit administratiu o una actuació
d)
determinada i, en general, fets que s’han produït
dels quals no es té constància documental.

1. Diligència
2. Certificat
3. Certificació

e)

Deixar d’explicar en un escrit alguna cosa i indicar el
lloc del mateix escrit o d’un altre en què aquesta
cosa és explicada.

1. Trametre
2. Remetre
3. Referenciar

f)

Representació sobre paper de la disposició d’una
ciutat, d’un edifici, d’un parc, etc.

1. Planell
2. Pla
3. Plànol

g)

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

1. Preu cert
2. Preu just
3. Justipreu

Acció de fixar una informació sobre un suport
h)
magnètic.

Encerts
Punts

8
5

7
4

6
3

5
2,5

4
2

3
1,5

2
1

1. Enregistrament
2. Registre
3. Registrament

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) El personal inspector (ha d’expedir / ha d’estendre / ha de dictar) la corresponent acta de
les visites o de qualsevol altra actuació de vigilància, control o inspecció.
b) La sentència estableix que la persona acusada ha (d’atendre el / d’afrontar el / de fer front
al) pagament en el termini de tres mesos.
c) En aquest document queda constància que el senyor Melià autoritza (l’empenyament /
l’empenyonament / l’empenyorament) dels seus béns mobles si el crèdit no és pagat.
d) S’ha decretat una ordre europea de (crida i cerca / cerca i captura / crida i busca) per al
ciutadà acusat del delicte de (violació de llar / allanament de domicili / violació de domicili).
e) Us inform que, passat aquest període, s’incoarà la via (d’escreix / de constrenyiment /
d’apremi), per la qual caldrà abonar, a més de l’import de la quota, diferents recàrrecs.
f) Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària
(formalitzar/celebrar/signar) aquest conveni, d’acord amb les clàusules següents.

per

g) En el document de treball s’inclouen (nombroses cites / nombrosos esments / nombroses
citacions) de la normativa antirenou de diferents municipis costaners de les Balears.
h) (En vista dels / Amb vista dels / En vistes dels) fets exposats, queda provat que no s’han
(infringuit/inflingit/infringit) els articles 21 i 25.2 del Reglament.
Encerts
Punts

10
5

9
4,5

8
4

7
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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. (5 punts)
a) En el BOIB d’avui es publica que han ___________________________ (separat) la
senyora Vidal del càrrec d’interventora.
b) Llegiu atentament les instruccions abans ___________________________ (d’omplir) el
formulari telemàtic d’inscripció.
c) El Col·legi d’Advocats publica un butlletí ___________________________ (té lloc dues
vegades l’any): surt un número per febrer i l’altre, per octubre.
d) Atès que se’n desconeix el domicili actual, mitjançant aquesta notificació es posa en
coneixement de les persones que s’indiquen a continuació el requeriment
___________________________ (de rectificació perceptible d’errors materials) de sol·licitud i
d’aportació de documentació.
e) Amb relació al temps de descans en les jornades laborals de caràcter continuat, cal
___________________________ (ajustar-se) en cada moment als mínims que estableix
amb caràcter obligatori la legislació vigent.
f) La Comissió actuarà com a ___________________________ (intermediària, mediadora)
en els conflictes que impliquin les parts, quan una d’aquestes ho sol·liciti.
g) L’òrgan de contractació ha declarat
___________________________ (postors).

desert

el

concurs

per

manca

de

h) Els membres de la Comissió han ___________________________ (de privar-se)
d’intervenir quan hi concorri alguna de les circumstàncies previstes en l’article 28 de la
Llei 30/1992, o si han preparat aspirants a proves selectives.
Encerts
Punts

8
5

7
4

6
3

5
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4
2

3
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2
1
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0
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