ÀREA DE LLENGÜES

CERTIFICAT DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU
JUNY DE 2014
SOLUCIONARI

Puntuació
mínima
BLOC 1. COMPRENSIÓ ESCRITA
(10 punts)

5

BLOC 2. EXPRESSIÓ ESCRITA
(50 punts)

25

BLOC 3. CONEIXEMENTS PRÀCTICS
DE LLENGUATGE
ADMINISTRATIU (25 punts)
BLOC 4. TERMINOLOGIA I
FRASEOLOGIA (15 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL (100 punts)

QUALIFICACIÓ

12,5
7,5
50

BLOC 1
Exercici 1
a) F

b) F

c) F

d) V

e) F

f) V

Exercici 2
Fragment (títol del document): HD .
Títol de la part: ..............Fets o Antecedents....................
1. Fragment: PCF
2. Mitjançant la Resolució de la presidenta del Servei d’Ocupació de les Illes Balears de 20 de desembre de 2010 es varen
concedir els ajuts per a transport, manutenció i allotjament, i beques per a persones amb discapacitat en el marc de la
convocatòria esmentada (BOIB núm. 192, de 23 de desembre).
3. Fragment: HF
4. Fragment: AF
5. El termini de tres mesos esmentat abans ha finalitzat sense que les persones interessades que consten en l’annex hagin
presentat la documentació requerida.
Títol de la part: ..............Fonaments de dret o Consideracions jurídiques...........
1. Fragment: PGF
2. Els articles 76 i 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Per tot això, dict la següent
Títol de la part: .............Resolució...............
1. Fragment: PEF
2. Ordenar l’arxivament de les sol·licituds presentades per les persones que consten en l’annex d’aquesta Resolució.
3. Fragment: PBF
Títol de la part: ..............Interposició de recursos.............
Fragment: PFF
Palma, 20 de març de 2014
La directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears

Francesca Ramis Pons

Observacions
En l’exercici 2, cada dos encerts compten com un. Si la puntuació queda amb mig punt, s’ha d’arrodonir a l’alça
(p. e.: 9,5 > 10).

BLOC 3
Exercici 1
a)
b)
c)
d)
e)

2
3
2
3
1

f)
g)
h)
i)
j)

3
2
3
2
3

Exercici 2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

col·l.
d’FM // l’a/e
min
l/L
fres.
trav.
V / 5è / 5è.

Exercici 3
a)

La presidenta presenta les persones expertes convidades a la sessió:1 el senyor
Jacint Fuster,2 director de l’empresa Tota Ona,3 SA;4 la senyora Brígida Tur,5
responsable de vendes de Platja Mar,6 i la senyora Francesca Garcias,7 gerent de
Barcasol,8 CB.

b)

La disposició transitòria única estableix el següent:1 « / “2 Sempre que sigui
compatible i no suposi perjudici o retard en la tramitació,3 la supressió de
l’obligació d’aportar els documents és aplicable als procediments iniciats amb
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret» / ”.

c)

El Govern de les Illes Balears ha d’aprovar el pla estratègic de cada conselleria,1
que ha d’incloure les subvencions dels seus òrgans i dels organismes i altres ens
públics que hi estiguin vinculats./;2 No/no obstant això,3 el Govern pot aprovar
plans estratègics especials, quan la seva importància en justifiqui el
desplegament particularitzat,4 o plans estratègics conjunts, quan en la gestió hi
participin diverses conselleries o organismes de diferents conselleries.

d)

Enric Llopis i Puig,1 degà del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears
(2 COQIB), amb adreça social al carrer del Metge Josep Morell,3 8,4 baixos
( / , 5 07004 Palma) /, i número d’identificació fiscal Q256668801A.

Observacions
– Els signes de puntuació emmarcats són obligatoris i determinen els encerts; la xifra volada els enumera.
– Si un signe de puntuació n’implica un altre (comes, parèntesis, punt i majúscula consegüent...), només compta
com a encert posar-los tots dos; per això duu la xifra volada únicament el primer signe.
– Si l’examinand ha escrit un signe on no n’hi ha d’haver cap, s’ha de comptar com a errada. Cada errada
descompta un encert. Per tant, si escau, s’han de comptar els encerts i restar-hi les errades.
– Si l’examinand s’ha equivocat a l’hora d’escriure un signe obligatori, no s’ha de comptar ni com a encert ni com
a errada.

Exercici 4
a) El Patronat1 de la Fundació Esport i Natura2 es va reunir a la sala de juntes3 de la seu de l’entitat.
b) L’alumna ha presentat el certificat1 acreditatiu del Curs d’excel·lència turística2 .
c) La cap1 de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma2 dissertà sobre el Codi civil3 .
d) El Consell de Govern1 ha aprovat el Projecte de decret2 pel qual es regulen els premis3 Cornelius
Atticus i Ramon Llull.
e) L’exposició de motius1 esmenta la voluntat de difondre els valors patrimonials de la serra de
Tramuntana2 entre l’alumnat d’educació secundària3 .
f) El consistori1 d’Eivissa ha aprovat la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
béns immobles2 .
Observacions
– Els ítems emmarcats determinen els encerts; la xifra volada els enumera.
– Únicament es considera encert escriure bé tot l’ítem emmarcat.
– Si l’examinand modifica algun element no emmarcat, s’ha de comptar com a errada. Cada errada descompta
un encert. Per tant, si escau, s’han de comptar els encerts i restar-hi les errades.
Exercici 5
a)
b)
c)
d)
e)

2
1
3
2
1

f)
g)
h)
i)
j)

3
2
3
1
3

BLOC 4
Exercici 1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Citació (2)
Exercir (3)
Liquidació (1)
Emetre (2)
Assentament (3)
Torn obert de paraules (2)
Vistiplau (2)
Resolució (1)

Exercici 2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

fallida
amb l’objectiu de
subscriure
La llista / tauler d’anuncis
rendible
el comunicat d’accident
nuclis antics
nomenat
dins el termini establert i en la forma escaient

Exercici 3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

acarament
interlocutòria
dependent
aixeca
pluriennals
cònjuges
a la menuda
taxa

Observació general
En els blocs 1, 3 i 4, si l’examinand fa errades ortogràfiques en les expressions, els termes o els conceptes
lingüístics que es demanen, s’invaliden els encerts.

