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BLOC 1. COMPRENSIÓ LECTORA
1. Llegiu el text següent i digau si són vertaderes o falses les afirmacions que hi ha a
continuació.
Article 1
Objecte
1. Aquesta Ordre té per objecte regular el tauler d’edictes i anuncis de la Seguretat Social, inclòs a la seu
electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, com a mitjà oficial de publicació, mitjançant
edictes, de les notificacions dels actes administratius dictats en l’àmbit de la Seguretat Social, en els
supòsits següents:
a) Quan les persones interessades en el procediment siguin desconegudes.
b) Quan s’ignori el lloc de la notificació o el mitjà pel qual s’ha de practicar.
c) Quan, intentada la notificació a la seu electrònica de la Seguretat Social o en el domicili de les
persones interessades, aquesta no s’hagi pogut practicar.
2. Així mateix, el tauler d’edictes i anuncis de la Seguretat Social serveix com a mitjà de publicació dels
anuncis, els acords, les resolucions i les comunicacions que emet l’Administració de la Seguretat Social
en exercici de les seves competències, i de qualsevol altra informació d’interès general d’aquesta
Administració. Aquesta publicació té caràcter complementari amb relació als actes en què una norma
n’exigeixi la publicació per altres mitjans.
3. La publicació en el tauler d’edictes i anuncis de la Seguretat Social té la consideració d’oficial i
autèntica, d’acord amb les normes i les condicions que estableix aquesta Ordre.
[…]
Article 3
Característiques del tauler d’edictes i anuncis de la Seguretat Social
1. El tauler d’edictes i anuncis de la Seguretat Social és únic per a tota l’Administració de la Seguretat
Social, té format digital i s’ha d’ajustar a les especificacions que estableix aquesta Ordre, com també a
les condicions que estableixen la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, i la normativa que la desplega.
2. El tauler ha de ser accessible les 24 hores del dia i de manera gratuïta a la seu electrònica de la
Secretaria d’Estat de la Seguretat Social.
3. La publicació en el tauler d’edictes i anuncis de la Seguretat Social ha de respectar els principis
d’accessibilitat i facilitat d’ús, d’acord amb les normes establertes sobre això, i ha d’utilitzar
estàndards que siguin d’ús generalitzat amb una adaptació constant al progrés tecnològic. En
particular, ha de tenir les condicions d’accessibilitat que en facilitin la consulta a les persones amb
discapacitat o d’edat avançada, d’acord amb el que estableix el Reglament sobre les condicions
bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, els productes i els serveis
relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació.

Ordre TIN/831/2011, de 8 d’abril, per la qual es regula el tauler d’edictes i anuncis de la
Seguretat Social (adaptació)
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V

F

L’objecte de la disposició normativa és fixar quins actes administratius s’han
de notificar, mitjançant edictes, en el tauler d’edictes de la Seguretat Social.
Un dels casos de publicació en el tauler d’edictes i anuncis de la Seguretat
Social és quan s’hagi intentat notificar l’acte a la seu electrònica de la
Seguretat Social o en el domicili, però no s’hagi pogut dur a terme.
La publicació d’edictes i anuncis en el tauler no eximeix de practicar la
notificació mitjançant la publicació per altres mitjans, atès que no se li
reconeix oficialitat.
L’Administració de la Seguretat Social ha de posar tots els mitjans necessaris
per aconseguir que es pugui accedir gratuïtament al tauler les 24 hores del dia.

El tauler ha de complir les condicions d’accessibilitat per tal que les persones
amb discapacitat i la gent gran el puguin consultar sense problemes.
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2. A continuació hi ha nou fragments que corresponen a tres informes diferents. Llegiulos i ordenau-los dins les graelles que hi ha a la pàgina següent.

A

Dia 19 d’agost de 2008, la secretària general de la Conselleria d’Educació i Cultura va emetre
un informe justificatiu relatiu a la necessitat d’iniciar l’expedient d’expropiació forçosa dels
terrenys objecte de les obres de construcció d’un centre d’educació secundària obligatòria al
terme municipal de Lloret.

B

El terreny on es pretén fer aquesta instal·lació té 60.500 m2 de superfície. D’aquest terreny,
40.000 m2 són al terme municipal d’Algaida i 20.500 m2, a Llucmajor. La qualificació del sòl
és de rústic ordinari.

El 16 de juliol de 2009, el conseller de Salut i Família va dictar una resolució mitjançant la
qual es va ordenar l’inici del procediment relatiu a la reclamació de responsabilitat
C
patrimonial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la senyora Maria del Mar
Fuentes Mir.
L’informe de 18 de novembre de 2009 del Servei d’Arquitectura justifica l’ocupació urgent
D dels terrenys afectats pel projecte de construcció d’un centre d’educació secundària
obligatòria a Lloret.
E

Mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 23 d’agost de 2008, s’ordenà
que s’iniciàs l’expedient per expropiar una porció de finca en sòl rústic de Lloret per
construir-hi el centre d’educació secundària obligatòria.

F

Dia 28 de maig de 2011, el senyor Antoni Ramonell Puiggròs va sol·licitar l’autorització per a
una instal·lació d’un camp de golf de dimensions reduïdes (minigolf) a la finca na
Magraneta.

El 20 de juliol de 2009, l’òrgan instructor va requerir la persona interessada perquè esmenàs
la reclamació inicial, atès que hi mancaven, entre d’altres, els requisits establerts en l’article 6
G
del Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, aprovat pel Reial decret 429/1993, de 26 de març.
El 29 de juny de 2009, la senyora Maria del Mar Fuentes Mir va presentar una reclamació de
responsabilitat patrimonial pel funcionament anormal dels serveis de l’Administració. La
reclamació es basava en l’accident que havia patit el dia 23 de maig de 2009 en el Centre
H
Base de Persones amb Discapacitat i Dependència de Palma. Amb la reclamació, la persona
interessada només va presentar una fotocòpia de dues fotografies facials i una còpia no
compulsada de l’informe mèdic d’urgències de la presumpta lesió.
El projecte preveu la construcció, en el terreny descrit, d’un edifici de serveis de 170 m2 i la
realització dels treballs següents en la parcel·la de joc:
I

a) Una xarxa de reg i un llac que funcioni com a dipòsit per regular-la.
b) El sanejament i la distribució d’energia elèctrica.
c) La plantació de gespa.
d) La reforestació d’alguns indrets de la finca.
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Informe 1

Informe 2

Informe 3

FRAGMENT 1

FRAGMENT 1

FRAGMENT 1

FRAGMENT 2

FRAGMENT 2

FRAGMENT 2

FRAGMENT 3

FRAGMENT 2

FRAGMENT 3
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BLOC 2. EXPRESSIÓ ESCRITA
3. La senyora Maria Mestre Munar fa feina al Servei de Tributs de l’Ajuntament d’Eivissa.
Sou el cap o la cap de Personal i us ha demanat que li expediu un certificat en què
constin aquestes dades: lloc de treball i horari laboral, categoria professional i tasques
que duu a terme (extensió aproximada: 70-100 paraules). (15 punts)
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4. Sou el secretari o la secretària de la Comissió d’Atenció a la Diversitat. Redactau l’acta
de la sessió ordinària que va tenir lloc dia 20 de juny de 2011 i a la qual assistiren sis
dels vuit membres. Entre altres assumptes, s’hi tractà de l’encàrrec d’un informe sobre
la diversitat a l’ESO i del pressupost que s’ha de destinar a l’atenció a la diversitat
durant el curs 2011-2012 (extensió aproximada: 200-250 paraules). (30 punts)

7

Llenguatge administratiu (E)

Octubre de 2011

8

Llenguatge administratiu (E)

Octubre de 2011

BLOC 3. CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU
5. De les tres opcions següents, indicau quina és la més adequada segons els criteris de
redacció de llenguatge administratiu.
a)

1. D’acord amb l’article dos del Decret 29/11, són susceptibles d’ajut les
operacions creditícies que financin inversions productives.
2. D’acord amb l’article dos del Decret 29/2011, són susceptibles d’ajut les
operacions creditícies que financin inversions productives.
3. D’acord amb l’article 2 del Decret 29/2011, són susceptibles d’ajut les
operacions creditícies que financin inversions productives.

b)

1. L’entitat sol·licitant pot modificar la sol·licitud en els casos que indica
l’article 16.3 del Text refós de la Llei de subvencions.
2. La sol·licitud pot ser modificada per l’entitat sol·licitant en els casos que indica
l’article 16.3 del Text refós de la Llei de subvencions.
3. La sol·licitud pot ser modificada per part de l’entitat sol·licitant en els casos que
indica l’article 16.3 del Text refós de la Llei de subvencions.

c)

1. Tal com sol·licitàreu, us faig arribar l’esborrany que ha elaborat el senyor
president.
2. Tal com sol·licitàreu, us faig arribar l’esborrany que ha elaborat el president.
3. Tal com sol·licitàreu, us faig arribar l’esborrany que ha elaborat el Sr. President.

d)

1. Atès que l’entitat interessada no ha comparegut en el termini indicat, el Servei de
Patrimoni ha duit a terme l’arxivament de l’expedient.
2. Atès que l’entitat interessada no ha comparegut en el termini indicat, el Servei de
Patrimoni ha procedit a arxivar l’expedient.
3. Atès que l’entitat interessada no ha comparegut en el termini indicat, el Servei de
Patrimoni ha arxivat l’expedient.

e)

1. Us inform que actualment el Departament d’Agricultura no té cap línia de
subvencions destinada a ajudar les explotacions agràries i ramaderes.
2. Em complau informar-vos que actualment el Departament d’Agricultura no té
cap línia de subvencions destinada a ajudar les explotacions agràries i ramaderes.
3. Em complau informar-lo que actualment el Departament d’Agricultura no té cap
línia de subvencions destinada a ajudar les explotacions agràries i ramaderes.
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1. La quota màxima de captures és, d’acord amb la Resolució de la directora
general de Pesca de 5 d’octubre de 2010 per la qual es regula la pesca amb arts
de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears, de 30 kg de jonquillo o del
50 % de cabotí per embarcació i dia.
2. D’acord amb la Resolució de la directora general de Pesca de 5 d’octubre de
2010 per la qual es regula la pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de
les Illes Balears, la quota màxima de captures és de 30 kg de jonquillo o del 50 %
de cabotí per embarcació i dia.
3. La quota màxima de captures és de 30 kg de jonquillo o del 50 % de cabotí,
d’acord amb la Resolució de la directora general de Pesca de 5 d’octubre de
2010 per la qual es regula la pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de
les Illes Balears, per embarcació i dia.

g)

1. En resposta al seu escrit de dia 2 de setembre de 2011, li envii tres exemplars de
les publicacions de l’Institut Balear d’Economia de l’any 2010.
2. En resposta al seu escrit de dia 2 de setembre de 2011, us envii tres exemplars de
les publicacions de l’Institut Balear d’Economia de l’any 2010.
3. En resposta al vostre escrit de dia 2 de setembre de 2011, us envii tres exemplars
de les publicacions de l’Institut Balear d’Economia de l’any 2010.

h)

1. Mitjançant un conveni s’han de fixar les obligacions i les quanties que
corresponen a cada part.
2. Mitjançant conveni s’han de fixar les obligacions i les quanties que corresponen a
cada part.
3. Mitjançant conveni s’han de fixar les obligacions i quanties que corresponen a
cada part.

i)

1. Pel que fa als usuaris, l’esmentat Reial decret també disposa les obligacions
següents:
2. Pel que fa als usuaris, el Reial decret esmentat també disposa les obligacions
següents:
3. Pel que fa als usuaris, el Reial decret esmentat també disposa les següents
obligacions:
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1. L’apartat 6 de la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2006
determina que els funcionaris/les funcionàries docents que obtenguin una plaça
per concurs hi han de romandre un mínim de dos anys.
2. L’apartat 6 de la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2006
determina que els funcionaris i/o les funcionàries docents que obtenguin una
plaça per concurs hi han de romandre un mínim de dos anys.
3. L’apartat 6 de la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2006
determina que el personal docent que obtengui una plaça per concurs hi ha de
romandre un mínim de dos anys.
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6. Encerclau l’abreviació que correspongui en cada cas.
a)

organitzacions no
governamentals

b)

ONGS

ONG’s

ONG

dilluns

dll.

dl.

DL

c)

avinguda

avd.

av.

AV

d)

reial decret llei

RDL

R.D.L.

RDcL

e)

compte corrent

c.c

CC

c/c

f)

quilòmetres

KM

km

Kms.
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7. Puntuau el fragment següent.

El Decret 2484/1967 de 21 de setembre pel qual s’aprova el text del Codi alimentari
espanyol estableix la normativa relativa als productes de confiteria en la secció 4a del
capítol XXIII
Aquesta normativa es complementa amb el que estableix el Reial decret 181/1991 de
13 de desembre pel qual s’aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a l’elaboració la
circulació i la comercialització de caramels xiclets confits i llaminadures derogada
parcialment pel Reial decret 2002/1995 de 7 de desembre pel qual s’aprova la llista
positiva d’additius edulcorants autoritzats per al seu ús en l’elaboració de productes
alimentaris
Així mateix encara que no hi ha cap normativa europea sobre els caramels els xiclets els
confits i les llaminadures són aplicables diverses disposicions comunitàries de caràcter
horitzontal relacionades amb els aliments en general que incideixen sobre determinats
aspectes que regula la Reglamentació tecnicosanitària esmentada i els deixa sense
aplicació
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8. Encerclau o subratllau les paraules d’aquests fragments que han d’anar en majúscula
inicial.
a) Representants de l’ajuntament de ses salines i del consell insular de mallorca han
mantingut diverses reunions per concretar les actuacions que es duran a terme, que
s’establiran en el conveni corresponent.
b) En la comissió interinsular d’agricultura, ramaderia i pesca, hi ha d’haver un
representant de l’administració de la comunitat autònoma de les illes balears, que ha
de ser un funcionari adscrit a la conselleria competent en matèria d’agricultura. El
nomenament del titular i del suplent correspon al conseller.
c) Sens perjudici d’altres disposicions que puguin ser aplicables, l’incompliment del que
estableix aquest reial decret pot ser objecte de sanció administrativa, amb la instrucció
prèvia de l’expedient administratiu oportú, de conformitat amb el capítol VI del títol 4
de la llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.
d) A petició de la conselleria de treball, el consell de treball econòmic i social ha elaborat
l’informe «les empreses d’inserció».
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9. De les tres opcions següents, indicau quina és la correcta.
a)

1. La secretària general va reunir tots els caps de servei perquè els hi volia explicar els canvis
que es produirien en l’organització del personal.
2. La secretària general va reunir tots els caps de servei perquè els volia explicar els canvis
que es produirien en l’organització del personal.
3. La secretària general va reunir tots els caps de servei perquè els els volia explicar els
canvis que es produirien en l’organització del personal.

b)

1. Us deman que a la major brevetat possible us poseu en contacte amb el Departament
per aclarir tots aquests aspectes.
2. Us deman que al més aviat possible us poseu en contacte amb el Departament per
aclarir tots aquests aspectes.
3. Us deman que el més aviat possible us poseu en contacte amb el Departament per
aclarir tots aquests aspectes.

c)

1. La tècnica va adjuntar a l’informe un estudi de la Universitat de les Illes Balears sobre les
àrees de protecció especial.
2. La tècnica va adjuntar-hi a l’informe un estudi de la Universitat de les Illes Balears sobre
les àrees de protecció especial.
3. La tècnica va adjuntar amb l’informe un estudi de la Universitat de les Illes Balears sobre
les àrees de protecció especial.

d)

1. El batle es va reunir amb les associacions i les entitats del poble amb vista a saber el seu
parer sobre les noves normes d’ús dels locals municipals.
2. El batle es va reunir amb les associacions i les entitats del poble en vista de saber el seu
parer sobre les noves normes d’ús dels locals municipals.
3. El batle es va reunir amb les associacions i les entitats del poble en vistes de saber el seu
parer sobre les noves normes d’ús dels locals municipals.

e)

1. També cal tenir en compte l’informe del Servei de Transports, en el qual s’hi conclou
que la disposició contradiu alguns acords adoptats.
2. També cal tenir en compte l’informe del Servei de Transports, en el qual es conclou que
la disposició contradiu alguns acords adoptats.
3. També cal tenir en compte l’informe del Servei de Transports, en el que es conclou que
la disposició contradiu alguns acords adoptats.
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1. Donades les circumstàncies, la secretària va convocar els membres a una sessió
extraordinària.
2. Ateses les circumstàncies, la secretària va convocar als membres a una sessió
extraordinària.
3. Ateses les circumstàncies, la secretària va convocar els membres a una sessió
extraordinària.

g)

1. Els ajuntaments confien en què aviat rebran els doblers que els deu l’Estat.
2. Els ajuntaments confien què aviat rebran els doblers que els deu l’Estat
3. Els ajuntaments confien que aviat rebran els doblers que els deu l’Estat.

h)

1. El Govern ha confirmat que recorrerà
desproporcionada.

la

sentència

perquè

la

considera

2. El Govern ha confirmat que recorrerà contra la sentència perquè la considera
desproporcionada.
3. El Govern ha confirmat que recorrerà a la sentència perquè la considera
desproporcionada.
i)

1. L’exercici dels càrrecs a què es refereix la Llei ha de ser compatible amb les activitats
esmentades, sempre i que no comprometin la imparcialitat en les seves funcions.
2. L’exercici dels càrrecs a què es refereix la Llei ha de ser compatible amb les activitats
esmentades, sempre i quan no comprometin la imparcialitat en les seves funcions.
3. L’exercici dels càrrecs a què es refereix la Llei ha de ser compatible amb les activitats
esmentades, sempre que no comprometin la imparcialitat en les seves funcions.

j)

1. La pesca amb arts de tirada tradicionals es pot practicar de dilluns a divendres, haventse de respectar els dies festius marcats en el calendari laboral i les festes locals de cada
port i confraria.
2. La pesca amb arts de tirada tradicionals es pot practicar de dilluns a divendres, tot i
havent-se de respectar els dies festius marcats en el calendari laboral i les festes locals de
cada port i confraria.
3. La pesca amb arts de tirada tradicionals es pot practicar de dilluns a divendres, i s’han
de respectar els dies festius marcats en el calendari laboral i les festes locals de cada
port i confraria.
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BLOC 4. TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA
10.

Encerclau el terme que correspongui a cada definició.
1. Ofici

Document de caràcter monotemàtic per
a) comunicar continguts relacionats amb la
tramitació d’un procediment administratiu.

2. Requeriment
3. Citació
1. Base imposada

b)

Base que ha estat fixada legalment i sobre la qual
recau un tribut determinat.

2. Base imponible
3. Base imposable
1. Estendre

c)

Considerar acabada una sessió d’un òrgan.

2. Aixecar
3. Concloure
1. Rescabalar

d) L’autoritat, posar a la seva disposició certs béns,
certes persones, per a un servei públic.

2. Confiscar
3. Requisar
1. Convocatòria

e)

Document en què es notifica una ordre de
compareixença emanada d’un autoritat.

2. Notificació
3. Citació
1. Personar-se

f)

Comparèixer en un judici per constituir-s’hi com a
part.

2. Presentar-se
3. Lliurar-se
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Encerclau o subratllau l’opció correcta o més adequada segons el context de cada
frase.

a) Tal com ESTABLEIX / CONTEMPLA / DIU el Decret 100/2004, el termini per presentar la
documentació és d’un mes a partir de la data de publicació de la convocatòria.
b) Llegiu atentament les instruccions abans DE COMPLIMENTAR / D’EMPLENAR /
DE CUMPLIMENTAR la sol·licitud.
c) No ha estat possible notificar la Resolució que va EMETRE / ESTENDRE / DICTAR el
conseller dia 20 de juny de 2011 de denegació de la subvenció sol·licitada.
d) Davant la manca de LIQUIDESA / LIQUIDACIÓ / LIQUIDITAT, l’empresa ha decidit vendre
alguns dels béns immobiliaris.
e) El president de la Comissió ha considerat la possibilitat de DESTITUIR / CESSAR / DIMITIR
tots els membres per la manca de consens.
f) En cas que el darrer domicili conegut radiqui en un país estranger, la notificació s’ha
d’efectuar mitjançant la publicació en el TAULER / TAULÓ / TAULELL d’anuncis del
consolat o la secció consular de l’ambaixada corresponent.
g) La malversació de CAUDALS / CABDALS / CABALS públics és un delicte tipificat en el
títol XIX del Codi penal espanyol.
h) El jutge ha deixat lliure el detingut, amb L’ADVERTÈNCIA / L’ADVERTIMENT / L’ADVERTICIÓ
que si intenta sortir del país perdrà la fiança i serà empresonat.
i) L’AUTE / L’ACTE / LA INTERLOCUTÒRIA del Jutjat Contenciós Administratiu de Palma
ordena que s’enderroqui la subestació elèctrica i que l’Administració es disposi a fer-ho
efectiu en el termini d’un mes.
j) La sentència és desfavorable al consistori eivissenc i a Autocars Portmany, SL, i obliga a
pagar indemnitzacions a l’empresa i a fer-se càrrec DELS COSTOS / DELS COSTS / DE LES
COSTES del judici.
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Llenguatge administratiu (E)

12.

Octubre de 2011

Emplenau els espais buits amb un terme sinònim del que hi ha entre parèntesis o
que correspongui a la definició.

a) Les persones interessades han de presentar l’original de tota la documentació o una
còpia ___________________ (autenticada).
b) S’aplica un _________________ (quantitat addicional que s’ha de pagar) del 40 % en el preu
de les matrícules del curs a tots els estudiants que no hagin aprovat més d’una tercera
part de les assignatures del curs anterior.
c) S’autoritza l’organisme autònom Mitjans de Comunicació Social de l’Estat per
____________________ (fer passar a altri les seves propietats, els dominis o altres drets sobre
una cosa) els béns i els drets que són de la seva propietat o que actualment hi estiguin
adscrits.
d) La senyora Miquela Ribas Cotonet, que no tenia descendents directes, va
____________________ (deixar un bé propi a algú per disposició testamentària) tots els seus
béns a l’Ajuntament.
e) Arran de les irregularitats detectades en els diversos expedients analitzats, l’empresa el
va ______________________ (rescindir un contracte de treball).
f) Teniu un termini de deu dies per __________________ (purgar els efectes i els errors,
rectificar) la vostra sol·licitud.
g) La viuda de Macià Miralles Puigserver va interposar un ____________ (contesa, diferència,
litigi, especialment judicial, entre parts) civil contra l’empresa Espectacles, SA,
organitzadora de la festa en què va morir el seu marit.
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