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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 DE MESURES PER
FOMENTAR I GARANTIR LA
CONVIVÈNCIA CIUTADANA EN L’ESPAI
PÚBLIC DE CAPDEPERA

amb la finalitat d’ordenar les relacions de
convivència
ciutadana,
s’estableix
en
l’article 139 i els següents de la Llei 7/1985.
Article 3
Àmbit d’aplicació objectiva

Article 1
Objecte

1. Aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme
municipal de Capdepera.

1. Aquesta Ordenança té per objecte preservar
l’espai públic com a lloc de convivència i
civisme, en el qual totes les persones puguin
desenvolupar en llibertat les seves activitats de
lliure circulació, oci, trobada i esplai, amb ple
respecte a la dignitat i als drets dels altres i a
la pluralitat d’expressions culturals, polítiques,
lingüístiques i religioses i de formes de vida
diverses existents a Capdepera. La ciutat és un
espai col·lectiu en què totes les persones tenen
dret a trobar les condicions per a la seva
realització personal, política, social, amb les
condicions ambientals òptimes, la qual cosa
implica assumir també els deures de la
solidaritat, el respecte mutu i la tolerància.

2. Particularment, l’Ordenança és aplicable en
tots els espais públics de la ciutat, com ara
carrers, vies de circulació, voravies, places,
avingudes, passeigs, passatges, bulevards,
parcs, jardins i la resta d’espais, zones verdes
o forestals, ponts, túnels i passos subterranis,
aparcaments, fonts i brolladors, edificis
públics i la resta d’espais destinats a l’ús o al
servei públic de titularitat municipal, i també a
construccions, instal·lacions, mobiliari urbà i
la resta de béns i elements de domini públic
municipal que hi estan ubicats.

2. Als efectes expressats en l’apartat anterior,
aquesta Ordenança regula un seguit de
mesures encaminades específicament a
fomentar i promoure la convivència i el
civisme en l’espai públic, identifica els béns
jurídics protegits, preveu les normes de
conducta en cada cas i sanciona les que poden
pertorbar, lesionar o deteriorar tant la
convivència ciutadana com els béns que hi ha
en l’espai públic que hi ha de servir de suport,
i preveu mesures específiques d’intervenció, si
escau.
Article 2
Fonaments legals
1. Aquesta Ordenança s’ha elaborat d’acord amb
la potestat municipal segons les competències
que estableix l’article 25.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, sens perjudici de les altres competències
i funcions atribuïdes a l’Ajuntament de
Capdepera per la normativa general de règim
local i la legislació sectorial aplicable.
2. La potestat de tipificar infraccions i sancions,

3. Així mateix, l’Ordenança s’aplica en aquells
altres espais, construccions, instal·lacions,
vehicles o elements destinats a un ús o a un
servei públic de titularitat d’una administració
diferent de la municipal o de qualsevol altra
entitat o empresa, pública o privada, com ara
vehicles de transport, marquesines, parades
d’autobús o d’autocar, tanques, senyals de
circulació, contenidors i la resta d’elements de
naturalesa
semblant.
Quan
pertoqui,
l’Ajuntament ha d’impulsar la subscripció de
convenis específics amb els titulars d’aquests
espais, construccions, instal·lacions, vehicles o
elements a fi de dotar la intervenció municipal
de la cobertura jurídica necessària.
4. Igualment, l’Ordenança s’aplica a les platges
de Capdepera i a la zona portuària en els
àmbits o les matèries que siguin de
competència municipal d’acord amb la
legislació aplicable, o en virtut d’un acord de
delegació o de conveni.
5. L’Ordenança s’aplica també en espais,
construccions, instal·lacions i béns de
titularitat privada quan s’hi produeixin
conductes o s’hi facin activitats que afectin o
puguin afectar negativament la convivència i
el civisme en els espais, les instal·lacions i els
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elements assenyalats en els apartats anteriors,
o quan el descuit o la falta d’un manteniment
adequat per part dels propietaris, arrendataris
o usuaris pugui implicar igualment
conseqüències negatives per a la convivència
o el civisme en l’espai públic.
Article 4
Àmbit d’aplicació subjectiva
1. Aquesta Ordenança s’aplica a totes les
persones que hi ha al municipi de Capdepera,
sigui quina sigui la seva situació
juridicoadministrativa concreta.
2. Aquesta Ordenança és aplicable a les
conductes dels menors d’edat, en els termes
que s’hi preveuen i en els que estableix la
resta de l’ordenament jurídic. En els supòsits
en què així es disposi expressament, els pares,
tutors, o guardadors també poden ser
considerats responsables de les infraccions
que cometin els menors quan hi hagi dol,
culpa o negligència, inclosa la simple
inobservança.
3. Així mateix, en els supòsits en què així es
prevegi de manera expressa en l’Ordenança,
també és aplicable als organitzadors d’actes
públics a què es refereix l’article 11.
Article 5
Principi de llibertat individual
Totes les persones a qui es refereix l’article
anterior tenen dret a comportar-se lliurement en
els espais públics de la ciutat i a ser respectades en
la seva llibertat. Aquest dret s’exerceix sobre la
base del respecte a la llibertat, la dignitat i els
drets reconeguts a les altres persones, i també del
manteniment de l’espai públic en condicions
adequades per a la convivència.
Article 6
Deures generals de convivència i de civisme
1. Sens perjudici d’altres deures que es puguin
derivar d’aquesta o altres ordenances
municipals i de la resta de l’ordenament
jurídic aplicable, totes les persones que hi hagi
a la ciutat, sigui quin sigui el títol o les
circumstàncies en què hi estiguin o la situació
juridicoadministrativa en què es trobin, han de
respectar les normes de conducta que preveu

aquesta Ordenança, com a pressupòsit bàsic
de convivència en l’espai públic.
2. Ningú no pot, amb el seu comportament,
menyscabar els drets de les altres persones ni
atemptar contra la seva dignitat o la seva
llibertat d’acció. Totes les persones s’han
d’abstenir particularment de dur a terme
pràctiques
abusives,
arbitràries,
discriminatòries o que comportin violència
física, coacció moral o psicològica o d’un altre
tipus.
[...]
Article 9
Accions de suport a les persones afectades per
actes contraris a la convivència
1. L’Ajuntament ha de col·laborar amb les
persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, que s’hagin vist afectades o pateixin
lesions per actuacions contràries a la
convivència i al civisme, informant-los sobre
els mitjans de defensa dels seus drets i
interessos.
2. Quan la conducta atempti greument contra la
convivència ciutadana, l’Ajuntament, si
pertoca, s’ha de personar, en la condició que
correspongui segons la legislació processal
vigent, en les causes obertes als jutjats i als
tribunals.
Article 10
Col·laboració de les persones estrangeres en el
foment de la convivència i el civisme
1. L’Ajuntament ha de promoure la col·laboració
de les persones estrangeres en el foment de la
convivència i el civisme al municipi de
Capdepera.
2. Quan sigui el cas, a l’efecte de la sol·licitud
del permís de residència excepcional que
preveuen els articles 45.2 b i 46.2 c del Reial
decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei
orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva
integració social, l’Ajuntament, a petició de la
persona sol·licitant i en reconeixement
d’aquella col·laboració, la farà constar en
l’informe d’arrelament corresponent.

BOIB núm. 100, de 12 de juliol de 2012 (adaptació)
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V

F

a) Les mesures que regula l’Ordenança tenen per objectiu protegir tots els
béns públics i privats que hi ha en el terme municipal de Capdepera.
b) L’Ordenança també és aplicable en altres espais, llocs o béns que serveixin
per a un ús o un servei públic la titularitat dels quals no exerceixi
l’Ajuntament de Capdepera.
c) Igualment, l’aplicació de l’Ordenança s’estén a tots els àmbits i les matèries
relacionades amb les platges i les zones portuàries de Capdepera.
d) En tots els casos, els pares, els tutors o els guardadors són considerats
responsables de tots els danys que provoquin els menors a càrrec seu.
e) Les normes que preveu l’Ordenança s’apliquen a qualsevol persona que
sigui al terme municipal de Capdepera, tant si és resident com si no ho és,
espanyola o estrangera.
f) L’Ajuntament de Capdepera ha d’informar qualsevol persona que pateixi
les conseqüències de les actuacions contràries a la convivència i al civisme
sobre els mitjans de defensa dels seus drets i interessos.
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2. A continuació hi ha sis fragments de documents administratius diversos. Llegiu-los
atentament i relacionau-los amb una de les nocions assenyalades al final de l’exercici.

A

Resoldre el conveni pel qual el Bisbat de Mallorca cedeix temporalment i de forma gratuïta per
un període de 25 anys les cases de s’Amitger, ubicades a Lluc (Escorca), al Govern de les Illes
Balears, amb efectes des del dia de formalització de l’acta de lliurament que es deriva de la
nova cessió d’ús gratuïta.

B

Inform favorablement sobre la resolució del conveni pel qual el Bisbat de Mallorca va cedir
temporalment i de forma gratuïta per un període de 25 anys les cases de s’Amitger, ubicades a
Lluc (Escorca), al Govern de les Illes Balears, amb efectes des del dia de formalització de l’acta
de lliurament que es deriva de la nova cessió d’ús gratuïta.

C

Dia 25 de novembre de 1992, el Bisbat de Mallorca, mitjançant un conveni, va cedir
temporalment i de forma gratuïta les cases de s’Amitger, ubicades a Lluc (Escorca), al Govern
de les Illes Balears per un període de 25 anys.

D

L’objecte d’aquest Conveni és la cessió d’ús gratuïta i temporal de les cases de s’Amitger,
ubicades a Lluc (Escorca), que el Bisbat de Mallorca fa al Govern de les Illes Balears per un
període de 25 anys.
Propòs al conseller d’Economia i Hisenda que dicti una resolució en els termes següents:

E

F

Resoldre el conveni pel qual el Bisbat de Mallorca cedeix temporalment i de forma gratuïta per
un període de 25 anys les cases de s’Amitger, ubicades a Lluc (Escorca), al Govern de les Illes
Balears, amb efectes des del dia de formalització de l’acta de lliurament que es deriva de la
nova cessió d’ús gratuïta.
Us comunic que el Bisbat de Mallorca ha decidit resoldre el conveni mitjançant el qual cedeix
temporalment i de forma gratuïta per un període de 25 anys les cases de s’Amitger, ubicades a
Lluc (Escorca), al Govern de les Illes Balears, que es va signar dia 25 de novembre de 1992.

Encerts
Punts

12
10

Proposta de resolució

Clàusula

Fet

Informe

Ofici

Resolució

11
9

10
8

9
7

8
6

7
5

6
4

4
2

3
1

2-0
0
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BLOC 2. EXPRESSIÓ ESCRITA (50 PUNTS)
1. Teniu un fill en edat escolar. Redactau el document per sol·licitar l’ajut econòmic
individual que es descriu a continuació (extensió aproximada, 70-100 paraules).
(20 punts)
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGULEN LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS INDIVIDUALS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES
ESCOLARS I MATERIAL ESCOLAR COL·LECTIU CORRESPONENTS AL CURS 2012-2013
L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts per adquirir llibres de text i material escolar
col·lectiu per al curs 2012-2013.
S’entén per material escolar col·lectiu el conjunt format per tots els documents, les fotocòpies i altres
materials que substitueixen o complementen els llibres de text. L’import màxim individual de l’ajut per
a l’adquisició de llibres de text i material escolar col·lectiu és de 150 €.
Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Maó, del dia 23 de
maig al dia 6 de juny de 2013. S’hi ha d’adjuntar la documentació que justifica el pagament o
l’adquisició de llibres i material.
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2. Com a secretari o secretària de la Comissió de Formació de l’Escola d’Adults de
Formentera, redactau l’acta de la sessió ordinària en la qual s’han tractat, entre altres
assumptes, l’oferta d’activitats formatives per al proper semestre i la memòria del
curs passat (extensió aproximada, 200-250 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. Dia 23 de juny de 2012, l’interessat va presentar una sol·licitud de subvenció per
renovar aparells electrodomèstics i substituir-los per altres de més eficients.
2. Dia 23 de juny de 2012, el sol·licitant va presentar una sol·licitud de subvenció
per renovar aparells electrodomèstics i substituir-los per altres de més eficients.
3. Dia 23 de juny de 2012, la persona interessada va presentar una sol·licitud de
subvenció per renovar aparells electrodomèstics i substituir-los per altres de més
eficients.

b)

1. L’article 21, apartat 4, del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que la resolució s’ha de notificar
individualment o mitjançant la publicació en el BOIB.
2. L’article 21 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu
2/05, de 28 de desembre, en el seu apartat 4, disposa que la resolució s’ha de
notificar individualment o mitjançant la publicació en el BOIB.
3. L’article 21.4 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que la resolució s’ha de notificar
individualment o mitjançant la publicació en el BOIB.

c)

1. La consellera d’Educació, Cultura i Universitats ha nomenat el senyor Pau Vidal
Rosselló nou director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes
Balears.
2. El senyor Pau Vidal Rosselló ha estat nomenat nou director de l’Institut per a la
Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears per la consellera d’Educació,
Cultura i Universitats.
3. Per la consellera d’Educació, Cultura i Universitats s’ha nomenat el senyor Pau
Vidal Rosselló nou director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les
Illes Balears.
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1. De conformitat amb la legislació vigent, es pot realitzar el pagament de les
sancions de multa en el termini de vint dies naturals a partir de la data en què
s’hagin notificat, amb una reducció del 50 % de la quantia consignada en la
notificació.
2. De conformitat amb la legislació vigent, es pot procedir a realitzar el pagament
de les sancions de multa en el termini de vint dies naturals a partir de la data en
què s’hagin notificat, amb una reducció del 50 % de la quantia consignada en la
notificació.
3. De conformitat amb la legislació vigent, les sancions de multa es poden pagar en
el termini de vint dies naturals a partir de la data en què s’hagin notificat, amb
una reducció del 50 % de la quantia consignada en la notificació.

e)

1. Us faig saber que avui mateix he rebut la vostra invitació per assistir a l’acte que
organitzau per retre homenatge als esportistes del Club Esportiu Vistalegre que
deixen la competició oficial.
2. Us faig saber que avui mateix he rebut la seva invitació per assistir a l’acte que
organitzau per retre homenatge als esportistes del Club Esportiu Vistalegre que
deixen la competició oficial.
3. Li faig saber que avui mateix he rebut la seva invitació per assistir a l’acte que
organitza per retre homenatge als esportistes del Club Esportiu Vistalegre que
deixen la competició oficial.

f)

1. L’article 7 de l’esmentat Decret estableix que el càrrec de director de
l’Observatori del Treball de les Illes Balears l’exerceix la persona titular de la
direcció general competent en matèria de treball i formació.
2. L’article 7 del Decret esmentat estableix que el càrrec de director de l’Observatori
del Treball de les Illes Balears l’exerceix la persona titular de la direcció general
competent en matèria de treball i formació.
3. L’article 7 del Decret esmentat estableix que la persona titular de la direcció
general competent en matèria de treball i formació exerceix el càrrec de director
de l’Observatori del Treball de les Illes Balears.

g)

1. El Servei d’Ordenació Farmacèutica va emetre un informe favorable sobre la
sol·licitud d’autorització d’una oficina de farmàcia a la zona de Binissalem, del
qual va trametre’n una còpia a la Direcció General de Farmàcia.
2. El Servei d’Ordenació Farmacèutica va emetre informe favorable sobre la
sol·licitud d’autorització d’una oficina de farmàcia a la zona de Binissalem, del
qual va trametre’n còpia a la Direcció General de Farmàcia.
3. El Servei d’Ordenació Farmacèutica va emetre informe favorable sobre la
sol·licitud d’autorització d’una oficina de farmàcia a la zona de Binissalem, del
qual va trametre’n una còpia a la Direcció General de Farmàcia.
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1. Quan el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, la licitació s’ha de
publicar en el «Diari Oficial de la Unió Europea».
2. Quan el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, la licitació s’ha de
publicar en el «Diari Oficial de la Unió Europea».
3. Quan el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, la licitació s’ha de
publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea.

i)

1. Són funcions de la Comissió Interinsular de l’Artesania la coordinació del
desenvolupament i la gestió de competències entre els consells insulars i el
Govern de les Illes Balears, i l’elaboració d’estudis sobre l’estat del sector artesà a
cada illa.
2. Són funcions de la Comissió Interinsular de l’Artesania coordinar el
desenvolupament i la gestió de competències entre els consells insulars i el
Govern de les Illes Balears, i elaborar estudis sobre l’estat del sector artesà a cada
illa.
3. Són funcions de la Comissió Interinsular de l’Artesania la coordinació del
desenvolupament i la gestió de competències entre els consells insulars i el
Govern de les Illes Balears, i elaborar estudis sobre l’estat del sector artesà a cada
illa.

j)

1. En nom de la part demandant, el procurador Aina Maria Pérez Martorell ha
presentat una demanda de guarda i custòdia.
2. En nom del demandant, la procuradora Aina Maria Pérez Martorell ha presentat
una demanda de guarda i custòdia.
3. En nom de la part demandant, la procuradora Aina Maria Pérez Martorell ha
presentat una demanda de guarda i custòdia.

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 contraccions
necessàries de l’article o la preposició. (5 punts)
a) La cursa, de 16 ___________________ (quilòmetres), tindrà
___________________ (carretera) d’Eivissa a Sant Antoni de Pormany.

lloc

a

la

b) La ___________________ (Molt Honorable Senyora) presidenta del Consell Insular de
Menorca us convida a la inauguració de l’exposició «Escenes quotidianes».
c) L’abril del 2013 ___________________ (l’índex de preus de consum) ha augmentat un
0,3 % respecte al mes anterior i un 1,8 % interanual.
d) Els ___________________ (articles) 13 a 18 del Decret regulen el funcionament del
Registre.
e) Els alumnes i els docents ___________________ (de formació professional) podran fer
pràctiques a Finlàndia en el marc del Programa d’Aprenentatge Permanent de la
Unió Europea.
f) Per a més informació, ___________________ (vegeu) la ___________________
(pàgina) 145 de l’Anuari.
Encerts
Punts

8
5

7
4

6
3

5
2,5

4
2

3
1,5

2
1

1-0
0

3. De les tres opcions següents, indicau quina està puntuada correctament. (5 punts)
a) 1. Resolució del conseller de Medi Ambient, de 25 de setembre de 2009, per la
qual es modifica el període d’època de perill d’incendis forestals.
2. Resolució del conseller de Medi Ambient de 25 de setembre de 2009, per la qual
es modifica el període d’època de perill d’incendis forestals
3. Resolució del conseller de Medi Ambient de 25 de setembre de 2009 per la qual
es modifica el període d’època de perill d’incendis forestals
b) 1.

El termini d’inscripció als cursos de llengua catalana de l’EBAP per a la convocatòria
de 2013, és de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat
aquesta Resolució en el BOIB, i a la pàgina web de l’EBAP.

2.

El termini d’inscripció als cursos de llengua catalana de l’EBAP per a la convocatòria
de 2013 és de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat
aquesta Resolució en el BOIB i a la pàgina web de l’EBAP.

3.

El termini d’inscripció als cursos de llengua catalana de l’EBAP per a la convocatòria
de 2013, és de quinze dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat
aquesta Resolució en el BOIB i a la pàgina web de l’EBAP.
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1. D’acord amb l’article 16 del Decret legislatiu 2/2005, l’òrgan instructor
competent ha de notificar a les persones interessades les sol·licituds que no
s’hagin admès a tràmit.
2. D’acord amb l’article 16, del Decret legislatiu 2/2005, l’òrgan instructor
competent ha de notificar a les persones interessades les sol·licituds que no
s’hagin admès a tràmit.
3. D’acord amb l’article 16 del Decret legislatiu 2/2005, l’òrgan instructor
competent ha de notificar a les persones interessades, les sol·licituds que no
s’hagin admès a tràmit.

d) 1. Poden sol·licitar la subscripció del conveni especial que regula aquest Reial
decret les persones que compleixin els requisits següents:
a) Tenir divuit anys d’edat o més i no haver complert l’edat mínima per a la
jubilació ordinària
b) Residir legalment a Espanya i haver-ho fet durant cinc anys
c) Tenir reconeguda una discapacitat que impliqui dificultats especials d’inserció
laboral
2. Poden sol·licitar la subscripció del conveni especial que regula aquest Reial
decret les persones que compleixin els requisits següents:
a) Tenir divuit anys d’edat o més i no haver complert l’edat mínima per a la
jubilació ordinària.
b) Residir legalment a Espanya i haver-ho fet durant cinc anys.
c) Tenir reconeguda una discapacitat que impliqui dificultats especials d’inserció
laboral.
3. Poden sol·licitar la subscripció del conveni especial que regula aquest Reial
decret les persones que compleixin els requisits següents:
a) Tenir divuit anys d’edat o més i no haver complert l’edat mínima per a la
jubilació ordinària;
b) Residir legalment a Espanya i haver-ho fet durant cinc anys;
c) Tenir reconeguda una discapacitat que impliqui dificultats especials d’inserció
laboral.
e)

1. Atès tot això, dict la següent:
Instrucció
2. Atès tot això, dict la següent
Instrucció:
3. Atès tot això, dict la següent
Instrucció
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f)
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1. En el certificat hi han de figurar, com a mínim, la identificació de l’acta de
precintament, el número de cada lot corresponent a l’acta esmentada i la
quantitat de llavor certificada.
2. En el certificat hi han de figurar com a mínim la identificació de l’acta de
precintament el número de cada lot corresponent a l’acta esmentada i la
quantitat de llavor certificada.
3. En el certificat hi han de figurar, com a mínim, la identificació de l’acta de
precintament, el número de cada lot corresponent a l’acta esmentada, i la
quantitat de llavor certificada.

g)

1. L’ordenació general del sistema educatiu de l’estat de les autonomies s’ha
desplegat, entre d’altres, mitjançant el Reial decret 806/2006, de 30 de juny; el
Reial decret 1630/2006, de 29 de desembre, i el Reial decret 1513/2006, de 7 de
desembre.
2. L’ordenació general del sistema educatiu de l’estat de les autonomies s’ha
desplegat, entre d’altres, mitjançant el Reial decret 806/2006, de 30 de juny; el
Reial decret 1630/2006, de 29 de desembre; i el Reial decret 1513/2006, de 7 de
desembre.
3. L’ordenació general del sistema educatiu de l’estat de les autonomies s’ha
desplegat, entre d’altres, mitjançant el Reial decret 806/2006, de 30 de juny, el
Reial decret 1630/2006, de 29 de desembre, i el Reial decret 1513/2006, de 7 de
desembre.

h) 1. Les persones interessades disposen d’un termini de deu dies hàbils per consultar
el text íntegre de la resolució a les dependències del Departament d’Habitatge i
Nucli Històric de l’Ajuntament d’Eivissa, plaça d’Espanya, 1, 07800 Eivissa.
2. Les persones interessades disposen d’un termini de deu dies hàbils per consultar
el text íntegre de la resolució a les dependències del Departament d’Habitatge i
Nucli Històric de l’Ajuntament d’Eivissa (plaça d’Espanya, 1. 07800-Eivissa).
3. Les persones interessades disposen d’un termini de deu dies hàbils per consultar
el text íntegre de la resolució a les dependències del Departament d’Habitatge i
Nucli Històric de l’Ajuntament d’Eivissa (plaça d’Espanya, 1, 07800 Eivissa).
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4. De les tres opcions següents, indicau en quina es fan servir de manera adequada les
majúscules i les minúscules. (5 punts)
a) 1. El Consell Insular de Menorca i els vuit ajuntaments de l’illa varen aprovar
l’expedient de dissolució del Consorci Menorca de Reserva de Biosfera.
2. El Consell Insular de Menorca i els vuit Ajuntaments de l’illa varen aprovar
l’expedient de dissolució del consorci Menorca de reserva de biosfera.
3. El Consell Insular de Menorca i els vuit Ajuntaments de l’illa varen aprovar
l’expedient de dissolució del Consorci Menorca de Reserva de Biosfera.
b) 1. L’Informe sobre els ens instrumentals ha estat incorporat a la resolució final.
2. L’Informe sobre els ens instrumentals ha estat incorporat a la Resolució final.
3. L’informe sobre els ens instrumentals ha estat incorporat a la resolució final.
c)

1. El Cap del Departament d’Assumptes Generals coordina la feina del personal de
manteniment i de neteja.
2. El cap del Departament d’Assumptes Generals coordina la feina del personal de
manteniment i de neteja.
3. El cap del departament d’Assumptes Generals coordina la feina del personal de
manteniment i de neteja.

d) 1. La senyora MARIA FERRER POMAR va pagar la Taxa de Residus Sòlids Urbans
en el període voluntari.
2. La Senyora MARIA FERRER POMAR va pagar la taxa de residus sòlids urbans en
el període voluntari.
3. La senyora Maria Ferrer Pomar va pagar la taxa de residus sòlids urbans en el
període voluntari.
e)

1. Alguns residents a ses Salines han presentat una queixa al consistori per les obres
que es fan al costat de la carretera.
2. Alguns residents a Ses Salines han presentat una queixa al consistori per les obres
que es fan al costat de la carretera.
3. Alguns residents a ses Salines han presentat una queixa al Consistori per les obres
que es fan al costat de la carretera.

17

Certificat de llenguatge administratiu (nivell E)

f)

Juny de 2013

1. La Medalla d’Or és el màxim guardó que atorga la comunitat autònoma de les
Illes Balears en atenció als mèrits de les persones i institucions que han destacat
en la seva tasca de conformació d’una societat més justa i solidària des de
diferents aspectes de la seva activitat.
2. La Medalla d’Or és el màxim guardó que atorga la Comunitat autònoma de les
Illes Balears en atenció als mèrits de les persones i institucions que han destacat
en la seva tasca de conformació d’una societat més justa i solidària des de
diferents aspectes de la seva activitat.
3. La Medalla d’Or és el màxim guardó que atorga la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en atenció als mèrits de les persones i institucions que han destacat
en la seva tasca de conformació d’una societat més justa i solidària des de
diferents aspectes de la seva activitat.

g)

1. El Títol IV de la Llei 30/1992 regula l’activitat de les administracions públiques.
2. El títol IV de la Llei 30/1992 regula l’activitat de les administracions públiques.
3. El títol IV de la Llei 30/1992 regula l’activitat de les Administracions Públiques.

h) 1. El projecte de sensibilització i d’educació «Després de la pau» ha rebut una
subvenció de 1.530 euros.
2. El Projecte de sensibilització i d’educació «Després de la Pau» ha rebut una
subvenció de 1.530 euros.
3. El Projecte de sensibilització i d’educació «Després de la pau» ha rebut una
subvenció de 1.530 euros.
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5. De les tres opcions següents, indicau quina és la correcta. (5 punts)
a) 1. Correspon al secretari presidir les meses de contractació corresponents als
contractes la gestió pressupostària dels quals no estigui assignada a una àrea
específica.
2. Correspon al secretari presidir les meses de contractació corresponents als
contractes que la seva la gestió pressupostària no estigui assignada a una àrea
específica.
3. Correspon al secretari presidir les meses de contractació corresponents als
contractes que la gestió pressupostària no estigui assignada a una àrea
específica.
b) 1. El batle va ordenar al personal que abandonàs les tasques de neteja de parcs
públics i que continuàs amb les de poda de l’arbrat.
2. El batle va ordenar el personal que abandonàs les tasques de neteja de parcs
públics i que continuàs amb les de poda de l’arbrat.
3. El batle va ordenar al personal que abandonàs les tasques de neteja de parcs
públics i que continuàs les de poda de l’arbrat.
c)

1. El president els hi va comunicar a tots els assistents la intenció de continuar en el
càrrec dos anys més.
2. El president els va comunicar a tots els assistents la intenció de continuar en el
càrrec dos anys més.
3. El president va comunicar a tots els assistents la intenció de continuar en el
càrrec dos anys més.

d) 1. Pel que fa a la ubicació dels béns mobles que figuren en aquest informe, els que
foren concebuts per a un espai concret hi han de romandre, a no ser que per
motius de conservació no sigui aconsellable.
2. En quant a la ubicació dels béns mobles que figuren en aquest informe, els que
foren concebuts per a un espai concret hi han de romandre, llevat que per
motius de conservació no sigui aconsellable.
3. Pel que fa a la ubicació dels béns mobles que figuren en aquest informe, els que
foren concebuts per a un espai concret hi han de romandre, llevat que per
motius de conservació no sigui aconsellable.
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e)
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1. S’ha d’incoar un expedient sancionador contra el promotor, els propietaris i els
directors tècnics de l’obra, a tenor del que disposa l’article 72 de la Llei 10/1990.
2. S’ha d’incoar un expedient sancionador contra el promotor, els propietaris i els
directors tècnics de l’obra, d’acord amb el que disposa l’article 72 de la
Llei 10/1990.
3. S’ha d’incoar un expedient sancionador contra el promotor, els propietaris i els
directors tècnics de l’obra, d’acord al que disposa l’article 72 de la Llei 10/1990.

f)

1. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats es compromet a crear i
mantenir actualitzat un catàleg de continguts educatius multimèdia integrables a
l’aula virtual del centre, al qual podran accedir-hi els docents mitjançant la
pàgina web d’Ieduca (<http://ieduca.caib.es>).
2. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats es compromet a crear i
mantenir actualitzat un catàleg de continguts educatius multimèdia integrables a
l’aula virtual del centre, on podran accedir-hi els docents mitjançant la pàgina
web d’Ieduca (<http://ieduca.caib.es>).
3. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats es compromet a crear i
mantenir actualitzat un catàleg de continguts educatius multimèdia integrables a
l’aula virtual del centre, al qual podran accedir els docents mitjançant la pàgina
web d’Ieduca (<http://ieduca.caib.es>).

g)

1. Després de les declaracions tan poc afortunades que va fer, la regidora d’Esports
va destituir el seu càrrec de confiança.
2. Després de les declaracions tan poc afortunades que va fer, la regidora d’Esports
va cessar el seu càrrec de confiança.
3. Després de la declaracions tan poc afortunades que va fer, la regidora d’Esports
va destituir al seu càrrec de confiança.

h) 1. La Secretaria de l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears, un cop ha
comprovat que la sol·licitud d’inscripció està degudament emplenada, ha de
segellar un dels exemplars i l’ha de retornar.
2. La Secretaria de l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears, un cop ha
comprovat que la sol·licitud d’inscripció està degudament emplenada, n’ha de
segellar un dels exemplars i ha de retornar.
3. La Secretaria de l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears, un cop ha
comprovat que la sol·licitud d’inscripció està degudament emplenada, n’ha de
segellar un dels exemplars i l’ha de retornar.
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i)

Juny de 2013

1. Potser aquesta no és la millor decisió, però té el suport majoritari dels membres
del Ple.
2. Potser aquesta no sigui la millor decisió, però té el suport majoritari dels
membres del Ple.
3. Pot ser aquesta no és la millor decisió, però té el suport majoritari dels membres
del Ple.

j)

1. El batle ha decidit nomenar al senyor Bernat Pons Miralles responsable de l’Àrea
de Serveis Socials.
2. El batle ha decidit nomenar al senyor Bernat Pons Miralles com a responsable de
l’Àrea de Serveis Socials.
3. El batle ha decidit nomenar el senyor Bernat Pons Miralles responsable de l’Àrea
de Serveis Socials.
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BLOC 4. TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA (15 PUNTS)
1. Encerclau el terme que correspon a cada definició. (5 punts)

a)

b)

c)

d)

e)

Denominació d’una entitat que generalment va
acompanyada d’altres elements (adreça postal, adreça
electrònica, logotip... ) i és impresa a la part superior d’un
document.

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

Delicte que consisteix a calumniar, injuriar, difamar o
amenaçar una autoritat, un agent o un funcionari públic
quan actua en l’execució de les lleis o en l’exercici de les seves
funcions.

Quantia que es paga perquè sigui transportada una
mercaderia.

Adherir-se formalment al dictamen, al parer, etc., d’un altre,
accedir-hi.

1. Capçalera
2. Encapçalament
3. Capçal
1. Registre
2. Enregistrament
3. Escorcoll
1. Desacat
2. Desacatament
3. Desacatada
1. Portes
2. Ports
3. Porte
1. Celebrar
2. Signar
3. Subscriure
1. Meritar

f)

Tenir dret a una retribució per raó d’un treball o servei.

2. Reportar
3. Vèncer

g)

h)

Document mitjançant el qual es comuniquen continguts
relacionats amb la tramitació d’un procediment
administratiu.

Document amb el qual es posa fi a la fase d’instrucció d’un
procediment administratiu i que serveix d’antecedent i de
fonament a l’acte que ha de dictar un òrgan superior.
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2. Encerclau o subratllau l’opció correcta o més adequada segons el context de cada
frase. (5 punts)
a) La persona responsable del Registre ha (d’acarar / de compulsar / d’autenticar) l’original i
la còpia abans d’estampar-hi el segell.
b) La (tramesa / transmesa / transmissió) de fullets als centres escolars encara tardarà un
parell de dies a causa de la vaga dels transportistes.
c) La secretària va (expedir / emetre / estendre) un certificat de l’acord que va prendre la
Comissió sobre el canvi d’ubicació de la seu.
d) En l’informe es conclou que no (procedeix / precedeix / és procedent) admetre el recurs.
e) Dia 23 d’abril de 2013, la consellera d’Agricultura, Pesca i Medi Ambient va (emetre /
dictar / estendre) una resolució per la qual denegava la subvenció a la persona
interessada.
f) Transcorregut aquest termini sense que la persona interessada (hagi comparegut / hagi fet
acte de presència / s’hagi personat) a l’Ajuntament de Sencelles, (es tindrà per notificada / es
considerarà que s’ha efectuat la notificació).
g) Contra aquesta Resolució, que (esgota / finalitza / exhaureix) la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà que s’hagi notificat.
h) Pel que fa a aquesta qüestió cal (estar-se / ajustar-se) al que estableix l’Ordre de la
consellera de Cooperació i Immigració de 24 de juny de 2004.
i) En l’examen de l’expedient, el Servei Jurídic va detectar que no hi (obrava / constava /
estava) la llicència d’obra.
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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) El Govern ha aprovat la despesa ___________________________ (que dura més d’un any)
corresponent a la construcció de centres educatius.
b) El president de la institució no pot ___________________________ (ocupar) cap altre
càrrec públic o de lliure designació remunerat.
c) Us deman que ens faceu arribar al més aviat possible ___________________________
(una relació) de tots els béns immobles adscrits a la Conselleria.
d) El representant de l’empresa va ___________________________ (emplenar) el formulari
amb les dades que hi corresponien i el va presentar al registre.
e) La

Comissió

de

Seguretat

ha

considerat

l’opció

de

reduir

els

___________________________ (persones que acompanyen algú per tenir cura de la seva
seguretat) del president del Govern.
f) El jutge va ___________________________ (retenir béns, sous, etc., per una ordre judicial
arran d’un deute o un delicte) per error un local comercial al carrer Major, 10, de
Montuïri.
g) Un any ___________________________ (bixest) és un any civil que té un dia més que els
anys comuns, que s’afegeix al febrer.
h) Arran

de

l’expedient

de

regulació

de

l’ocupació,

l’empresa

va

___________________________ (rescindir el contracte de treball) més de la meitat de la
plantilla.
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