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BLOC 1
COMPRENSIÓ ESCRITA
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BLOC 2
EXPRESSIÓ ESCRITA
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Puntuació
obtinguda

Observacions

5

25

12,5

7,5
50
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BLOC 1. COMPRENSIÓ ESCRITA (10 PUNTS)
1. Llegiu el text següent i, d’acord amb el contingut, indicau si les afirmacions que hi
ha a continuació són vertaderes (V) o falses (F).

Ordenança reguladora de la remor i les vibracions del municipi de Sant Josep de sa Talaia
Article 1
Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte regular les mesures i els instruments necessaris per prevenir i
corregir la contaminació acústica en el terme municipal, a fi d’evitar i reduir els danys que pugui
ocasionar a les persones, els béns o el medi ambient.
Article 2
Àmbit d’aplicació
1. Estan sotmesos a aquesta Ordenança les instal·lacions, les màquines, els projectes i les activitats
de construcció, les relacions de veïnatge, els comportaments ciutadans a l’interior i l’exterior
dels edificis, les activitats de caràcter públic o privat i, en general, els emissors acústics
independentment de qui en sigui titular, promotor o responsable, tant si és una persona física
com jurídica, pública o privada, en un lloc públic o privat, obert o tancat, dins el terme
municipal, que siguin susceptibles de generar contaminació acústica per remor o vibracions.
2. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança:
a) Les infraestructures portuàries i aeroportuàries i els eixos viaris de competència estatal o
autonòmica.
b) Les activitats i les infraestructures militars, que es regeixen per la normativa específica pròpia.
c) Les remors que generin embarcacions de qualsevol classe o activitats en les aigües que limiten
amb la costa, el control de les quals es reserva a l’autoritat estatal competent.
d) L’activitat laboral, en relació amb els llocs de treball, que es regeix per la normativa específica
pròpia.
Article 3
Acció pública
Les persones físiques o jurídiques poden denunciar davant l’Ajuntament qualsevol actuació pública
o privada de les que esmenta l’article anterior que causi molèsties, risc o dany a les persones o els
béns de qualsevol naturalesa, i que incompleixi les normes de protecció acústica que estableix
aquesta Ordenança.
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Article 4
Competències
1. Les prescripcions d’aquesta Ordenança són de compliment obligat i directament exigible en
qualssevol tipus d’espectacles, construccions, demolicions, obres, instal·lacions fixes o
temporals i qualsevol altra activitat, com també en ampliacions o reformes que es projectin o
s’executin. També n’és exigible el compliment respecte dels comportaments del veïnat o de les
persones usuàries de la via pública, sens perjudici dels drets fonamentals emparats
constitucionalment.
2. Dins el marc de les competències municipals, i amb la finalitat que es compleixi aquesta
Ordenança, l’Ajuntament pot adoptar les mesures cautelars, correctores o reparadores
necessàries, ordenar totes les inspeccions que consideri convenients i aplicar les sancions que
preveuen aquesta Ordenança o altres normes específiques aplicables.
Article 5
Definicions
Per aplicar aquesta Ordenança s’han de tenir en compte les definicions que fixa la normativa
aplicable, a més dels conceptes següents:
a) Àrea urbanitzada: superfície del territori que compleix els requisits que estableix la legislació
urbanística aplicable per ser classificada com a sòl urbà o urbanitzat, i que està integrada, de
manera legal i efectiva, en la xarxa de dotacions i serveis propis dels nuclis de població. S’entén
que és així quan les parcel·les, estiguin edificades o no, disposen de les dotacions i els serveis
que requereix la legislació urbanística o poden arribar a disposar-ne sense més obres que les de
connexió a les instal·lacions en funcionament.
b) Àrea urbanitzada existent: superfície del territori que era àrea urbanitzada abans de l’entrada en
vigor del Reial decret 1367/2007, que desplega la Llei 37/2003, pel que fa a la zonificació
acústica, els objectius de qualitat i les emissions acústiques.
c) Confrontació: situació que es produeix en la transmissió de la remor, quan l’emissor i el
receptor comparteixen murs i la remor es transmet de manera estructural.
d) Limitador enregistrador acústic: aparell destinat a controlar la remor emesa pels mitjans de
reproducció sonora i enregistrar els episodis de superació dels valors límit d’emissió de remor
que estableix aquesta Ordenança.
e) Transmissió de remor aèria: transmissió de la remor quan l’emissor i el receptor no
comparteixen cap estructura física (com ara murs) i estan separats únicament per l’aire.
Article 6
Drets i deures
1. D’acord amb la normativa per la qual es regula el dret d’accés a la informació en matèria de
medi ambient, l’Ajuntament ha de posar a disposició de la població la informació relativa a la
contaminació acústica de manera clara, comprensible i fàcilment accessible.
2. La ciutadania té el deure de complir les normes de conducta que determina aquesta Ordenança
en relació amb la contaminació acústica.
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Article 7
Períodes horaris
1. Als efectes de l’aplicació d’aquesta Ordenança, es considera període de temps diürn de les
8.00 hores a les 20.00 hores; període de temps vespertí, de les 20.00 hores a les 23.00 hores, i
període de temps nocturn, de les 23.00 hores a les 8.00 hores. En aquests períodes s’han
d’aplicar els índexs acústics Ld, Le i Ln, respectivament.
2. En qualsevol cas, prevalen els períodes horaris que determini la norma que els reguli.
[...]
Article 15
Normes aplicables a obres, edificacions i treballs a la via pública
1. Les persones responsables de les obres, les edificacions i els treballs a la via pública, amb la
finalitat de minimitzar les molèsties, han d’adoptar les mesures adequades per reduir-ne els
nivells sonors i de vibracions. A aquest efecte, entre altres mesures, poden instal·lar silenciadors
acústics o bancades amortidores de vibracions, o tancar la font sonora o ubicar-la a l’interior de
l’estructura en construcció una vegada que l’estat de l’obra ho permeti.
2. Els equips i les màquines susceptibles de produir remors i vibracions emprats en les obres, les
edificacions i els treballs a la via pública han de complir la normativa sectorial aplicable, i les
màquines d’ús a l’aire lliure en particular, les prescripcions de la normativa que regula les
emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. En
qualsevol cas, els sistemes o equips complementaris que s’utilitzin han de ser els més adequats
per reduir la contaminació acústica.
3. En les obres públiques i en la construcció s’han d’usar sempre que sigui possible les màquines i
els equips tècnicament més silenciosos, a fi d’evitar al màxim la contaminació acústica a la via
pública. Concretament:
a) Els motors de combustió han d’estar equipats amb silenciadors de gasos d’escapament i
sistemes esmorteïdors de remor i vibracions.
b) Els motors de les màquines han d’estar aturats quan no s’utilitzin.
c) Els compressors i la resta de les màquines situats a l’exterior de les obres o a menys de
50 metres d’edificis ocupats han de funcionar amb el capot tancat i amb tots els elements de
protecció instal·lats.
d) Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d’un mecanisme silenciador de
l’admissió i l’expulsió de l’aire.
Butlletí Oficial de les Illes Balears de 28 de març de 2019 (text adaptat)
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V

F

a) Les actuacions o accions que qualsevol persona du a terme dins l’habitatge
familiar estan sotmeses a l’Ordenança.
b) A fi de complir les competències municipals, l’Ajuntament pot inspeccionar
qualsevol tipus d’activitat inclosa en l’Ordenança i imposar, si escau,
exclusivament les sancions que s’hi preveuen.
c) Les parcel·les no edificades que només requereixin obres de connexió a les
instal·lacions en funcionament per poder disposar de les dotacions i els
serveis que exigeix la legislació urbanística es consideren també àrees
urbanitzades.
d) D’acord amb l’Ordenança, les franges horàries i l’índex acústic que s’ha
d’aplicar a cadascuna són els següents:
— Diürna > índex acústic Ld
— Vespertina > índex acústic Le
— Nocturna > índex acústic Ln
e) A fi de complir les disposicions de l’Ordenança, les persones responsables de
les obres, les edificacions, i les tasques i els treballs que es facin a la via
pública han d’instal·lar necessàriament silenciadors acústics o bancades
amortidores de vibracions, entre altres mesures.
f)

Totes les màquines que es facin servir en obres, edificacions i treballs a la via
pública s’han d’ajustar a les prescripcions de la normativa que regula les
emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire
lliure.
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2. A continuació hi ha sis fragments que corresponen a dos convenis de col·laboració
diferents. Llegiu-los i ordenau-los en les graelles que hi ha a continuació.
Les parts acorden proveir les administracions públiques, les empreses, els ciutadans, els grups de
recerca, els organismes públics de recerca i també altres entitats, dels serveis següents:
—
A

—
—
—

Assessorament en programes europeus en el marc de l’estratègia Europa 2020 i l’orientació del
marc financer pluriennal (2014-2020).
Recerca de socis per a projectes europeus en col·laboració.
Difusió de convocatòries de projectes europeus, finançament de recerca, desenvolupament i
innovació (R+D+I) i fons estructurals.
Orientació en la tramitació de propostes de projectes europeus.

Els compromisos que assumeix la Universitat de les Illes Balears en virtut d’aquest conveni són els
següents:
B

a)
b)
c)

Col·laborar en l’organització i la difusió de jornades i accions formatives en l’àmbit d’aquest
conveni.
Assessorar, mitjançant l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR), en projectes europeus d’R+D+I.
Col·laborar en la creació i el manteniment de la plataforma aportant l’experiència i les dades de
l’OSR.

C

Les parts signants manifesten la voluntat de col·laborar institucionalment amb la finalitat de vetlar
pel bon desenvolupament del projecte i garantir els aspectes vinculats al dret de protecció de
dades, als drets d’autoria i a les condicions d’edició dels resultats del projecte.

D

Conveni de col·laboració entre el Centre Balears Europa, la Fundació Balear d’Innovació i
Tecnologia, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
per a la creació de l’Oficina Tècnica de Projectes Europeus Balears 2020

E

Conveni de col·laboració entre l’Institut Joan Lluís Vives i la Universitat de les Illes Balears per al
desenvolupament de la segona edició del projecte «Via universitària: accés, condicions
d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris»

F

La Universitat de les Illes Balears es compromet a participar en el projecte mitjançant l’Equip Tècnic
de Qualitat del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària. L’Equip s’encarregarà d’assessorar els
responsables del projecte en aspectes de qualitat.

Conveni 1

Encerts
Punts

Conveni 2

Fragment 1

Fragment 1

Fragment 2

Fragment 2

Fragment 3

Fragment 3

12
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11
9

10
8

9
7

8
6

7
5

6
4

5
3

4
2

3
1

2-0
0

7

Certificat de llenguatge administratiu

Juny de 2019

BLOC 2. EXPRESSIÓ ESCRITA (50 PUNTS)
1. Treballau en un departament de formació. Redactau una diligència per fer constar
que avui ha telefonat una persona i ha renunciat a un dels cursos que gestionau.
(Extensió aproximada, 90 paraules.) (20 punts)
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full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys
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2. La Comissió Tècnica d’Igualtat és un òrgan dependent de la Conselleria
d’Administracions Públiques. L’objectiu principal de la Comissió és elaborar i
executar el Pla d’Igualtat de l’Administració autonòmica. Com a secretari o
secretària, redactau l’acta de la sessió ordinària en què es tractà del seguiment dels
eixos 3 (condicions laborals) i 4 (conciliació) del Pla d’Igualtat, de les mesures
relatives a l’eix 5 (situacions de protecció especial) i de la revisió dels objectius
generals del Pla. Hi assistiren sis dels set membres.
(Extensió aproximada, 250 paraules.) (30 punts)
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full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys
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full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys

full per fer-hi esborranys
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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)

b)

c)

1.

El termini de presentació de proposicions és de quaranta dies naturals comptadors
des de la data de l’enviament de l’anunci de licitació al Diari de la Unió Europea.

2.

El termini de presentació de proposicions és de quaranta dies naturals comptadors
des de la data de l’enviament de l’anunci de licitació al «Diari de la Unió Europea».

3.

El termini de presentació de proposicions és de quaranta dies naturals comptadors
des de la data de l’enviament de l’anunci de licitació al Diario de la Unión Europea.

1.

De conformitat amb l’Acord de la Junta de Govern de 22 de desembre de 2017, per
mitjà d’aquest anunci s’efectua la convocatòria del procediment obert, amb diversos
criteris d’adjudicació, per a la contractació de sistemes i serveis de
telecomunicacions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

2.

De conformitat amb l’Acord de la Junta de Govern de 22 de desembre de 2017, per
mitjà del present anunci es convoca el procediment obert, amb diversos criteris
d’adjudicació, per procedir a contractar sistemes i serveis de telecomunicacions de
l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

3.

De conformitat amb l’Acord de la Junta de Govern de 22 de desembre de 2017, per
mitjà d’aquest anunci es convoca el procediment obert, amb diversos criteris
d’adjudicació, per contractar sistemes i serveis de telecomunicacions de
l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

1.

D’acord amb l’article 54 del Reial decret legislatiu 2/2000 i amb la disposició
transitòria quarta del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, no es requereix la classificació
de contractista.

2.

La classificació del contractista, d’acord amb l’article 54 del Reial decret
legislatiu 2/2000 i amb la disposició transitòria quarta del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, no es requereix.

3.

No es requereix, d’acord amb l’article 54 del Reial decret legislatiu 2/2000 i amb la
disposició transitòria quarta del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la classificació del
contractista.
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1.

En cap cas el beneficiari no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats amb qui estigui vinculat, llevat que la
contractació es faci d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtengui
l’autorització prèvia de l’òrgan que concedeix la subvenció.

2.

En cap cas no pot el beneficiari concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats vinculades amb ell, llevat que la
contractació es faci d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtengui
l’autorització prèvia de l’òrgan que concedeix la subvenció.

3.

En cap cas el beneficiari no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats
subvencionades amb persones o entitats vinculades amb ell, llevat que la
contractació es faci d’acord amb les condicions normals de mercat i s’obtengui la
prèvia autorització de l’òrgan que concedeix la subvenció.

1.

En tot el no previst en aquest conveni cal ajustar-se al disposat per les bases
d’execució del pressupost general del Consell Insular de Formentera.

2.

En tot el que no preveu aquest conveni cal ajustar-se al que disposen les bases
d’execució del pressupost general del Consell Insular de Formentera.

3.

En tot el no previst per aquest conveni cal ajustar-se al que es disposa en les bases
d’execució del pressupost general del Consell Insular de Formentera.

1.

Assistirà a l’acte de cloenda de les jornades l’Honorable Senyora Consellera de
Gestió Urbanística, Maria Mesquida Mestre.

2.

Assistirà a l’acte de cloenda de les jornades l’Honorable Senyora Maria Mesquida
Mestre, consellera de Gestió Urbanística.

3.

Assistirà a l’acte de cloenda de les jornades Maria Mesquida Mestre, Honorable
Senyora Consellera de Gestió Urbanística.
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1.

Mitjançant aquest escrit vos comunico que heu de presentar la planificació de
l’any 2019 abans del 30 de novembre. A fi de consensuar els criteris que s’han de fer
servir en l’elaboració del document, us propòs que mantinguem una reunió abans
que acabi el mes de setembre.

2.

Mitjançant aquest escrit us comunic que heu de presentar la planificació de
l’any 2019 abans del 30 de novembre. A fi de consensuar els criteris que s’han de fer
servir en l’elaboració del document, us propòs que mantinguem una reunió abans
que acabi el mes de setembre.

3.

Mitjançant aquest escrit us comunic que heu de presentar la planificació de
l’any 2019 abans del 30 de novembre. A fi de consensuar els criteris que s’han de fer
servir en l’elaboració del document, us proposo que mantinguem una reunió abans
que acabi el mes de novembre.

1.

El Departament ha aconseguit els objectius que va fixar el Consell Rector a principi
del curs acadèmic.

2.

El Departament ha aconseguit els objectius que foren fixats pel Consell Rector a
principi del curs acadèmic.

3.

Els objectius que a principi del curs acadèmic va fixar el Consell Rector han estat
aconseguits pel Departament.

1.

L’Estatut d’autonomia disposa, en l’apartat 1 de l’article 36, que, en matèria
d’ensenyament no universitari, corresponen a la Comunitat Autònoma la formació i
el perfeccionament del personal docent.

2.

L’article 36 de l’Estatut d’autonomia disposa, en el seu apartat 1, que, en matèria
d’ensenyament no universitari, corresponen a la Comunitat Autònoma la formació i
el perfeccionament del personal docent.

3.

L’article 36.1 de l’Estatut d’autonomia disposa que, en matèria d’ensenyament no
universitari, corresponen a la Comunitat Autònoma la formació i el perfeccionament
del personal docent.
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1.

Resolució de 22 de maig de 2017 de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració
Pública per la qual s’aprova el procediment per formar part de les borses de
personal funcionari interí de policia local

2.

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, de 22 de maig
de 2017, per la qual s’aprova el procediment per formar part de les borses de
personal funcionari interí de policia local

3.

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 22 de maig
de 2017 per la qual s’aprova el procediment per formar part de les borses de
personal funcionari interí de policia local

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) Els darrers a completar la distància de 10 __________________ (quilòmetres) foren els
serverins, que arribaren a la meta els _______________ (dinovens) a les 18 ____________ (hores).

b) El ____________________ (decret legislatiu) esmentat es va publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears d’11 __________________ (d’abril) de 2019.

c) Heu d’enviar tota la documentació a l’adreça següent: ______________ (passatge) dels
Clavells, 23, ____________ (àtic), ________________ (codi postal) 07820 Sant Antoni de
Portmany.
Encerts
Punts

8
5

7
4

6
3

5
2,5

4
2

3
1,5

2
1

1-0
0
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3. D’acord amb els criteris del llenguatge administratiu, puntuau adequadament els
fragments següents amb els signes de puntuació que hi manquen. Posau la
majúscula corresponent si optau per algun signe que l’exigeixi. (5 punts)
a)

L’article 28.2 de la Llei 6/2013 de 7 de novembre de pesca marítima marisqueig i
aqüicultura a les Illes Balears disposa que el Govern de les Illes Balears ha de dur a
terme les actuacions de planificació programació execució i seguiment de la
formació pesquera i dels cursos de reciclatge dels professionals del sector pesquer i
la direcció i la supervisió dels centres d’ensenyament entre altres actuacions.

b)

Per tot això dict la següent
Resolució
1. Aprovar les llistes definitives de les persones que assoleixen un nou nivell de
carrera professional annex 1 d’acord amb la convocatòria per accedir o progressar
en el model de carrera professional del personal funcionari de carrera i laboral fix
dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

c)

En el moment de l’inici dels exercicis els examinands han de presentar al tribunal
l’original del document nacional d’identitat en què figuri el domicili a l’àmbit
territorial on s’estén l’actuació del tribunal quan s’hagin produït canvis de domicili
que no hagi estat possible reflectir en el DNI el domicili es justificarà mitjançant un
certificat d’empadronament expedit per l’ajuntament corresponent que acrediti que
s’ha tingut el domicili en un lloc diferent com a mínim cent vuitanta-cinc 185 dies
naturals del darrer any.

d)

L’Associació del Mercat de Sant Ferran es va constituir en data 18 d’abril de 2015
BOIB núm. 74 de 30 d’abril de 2015 i té entre d’altres les funcions següents
— Oferir un servei de gestió i d’unió entre l’artesà i l’Administració.
— Controlar les vendes d’artesania al mercat c/ de la Unió 24.
— Proposar si escau solucions als problemes que afectin el mercat.

Encerts
Total d’encerts
Punts

20-19
5

Errors
18-17
4

16-14
3

13-12
2,5

11-10
2

9-8
1,5

7-6
1

5-0
0
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4. Encerclau o subratllau les paraules dels fragments següents que han d’anar en
majúscula inicial. (5 punts)

a) En la sessió de 17 d’octubre de 2018, la junta de govern de l’ajuntament de Felanitx va
acordar informar favorablement de la consulta sol·licitada per la conselleria d’educació i
universitat del Govern de les Illes Balears perquè l’entitat amics de la milana pogués
ocupar un local de l’edifici de titularitat municipal situat als carrers estret i de la rosella de
cas concos des cavaller.

b) El capítol segon del títol VIII de la constitució espanyola tracta de l’administració local i
estableix que les corporacions municipals «es nodriran fonamentalment de tributs propis
i de la participació en els de l’estat i en els de les comunitats autònomes».

c) Els representants de la direcció general d’acreditació, docència i recerca en salut
presentaren la conferència «crisi econòmica i mercat de la salut» al II simposi
internacional sobre economia i salut, que tingué lloc a la seu de la federació de la petita i
mitjana empresa d’Eivissa i Formentera, i que es publicarà en el pròxim número de la
revista fem salut.

Encerts
Punts

16-15
5

14-13
4

12-11
3

10-9
2,5

8-7
2

6
1,5

4
1

4-0
0
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5. De les tres opcions següents, indicau quina és la correcta o més adequada. (5 punts)
a)

b)

c)

d)

1.

L’Administració podrà requerir les persones interessades que presentin la sol·licitud per
via electrònica, en cas que ho hagin fet presencialment.

2.

L’Administració podrà requerir a les persones interessades que presentin la sol·licitud
per via electrònica, en cas que ho hagin fet presencialment.

3.

L’Administració podrà requerir a les persones interessades perquè presentin la
sol·licitud per via electrònica, en cas que ho hagin fet presencialment.

1.

No es va poder tractar el següent punt de l’ordre del dia perquè, tal com va demostrar
el representant de Transparència i Bon Govern, no hi havia suficients dades per
pronunciar-s’hi, ajornant la decisió a la pròxima sessió de la Comissió.

2.

No es va poder tractar el següent punt de l’ordre del dia perquè, tal com va demostrar
el representant de Transparència i Bon Govern, no hi havia suficients dades per
pronunciar-s’hi, motiu pel qual es va ajornar la decisió a la pròxima sessió de la
Comissió.

3.

No es va poder tractar el següent punt de l’ordre del dia perquè, tal i com va demostrar
el representant de Transparència i Bon Govern, no hi havia suficients dades per
pronunciar-s’hi, pel que es va ajornar la decisió a la pròxima sessió de la Comissió.

1.

La persona interessada compleix els requisits, però, malgrat haver sol·licitat la
subvenció en el termini indicat, li han denegada.

2.

La persona interessada compleix els requisits, però, malgrat haver sol·licitat la
subvenció en el termini indicat, l’hi han denegada.

3.

La persona interessada compleix els requisits, però, malgrat haver sol·licitat la
subvenció en el termini indicat, la hi han denegada.

1.

Pel que fa a les consideracions tècniques, el contractista ens remet a la clàusula 4 del
contracte, on no s’hi especifiquen.

2.

Pel que fa a les consideracions tècniques, el contractista ens remet a la clàusula 4 del
contracte, en la que no s’especifiquen.

3.

Pel que fa a les consideracions tècniques, el contractista ens remet a la clàusula 4 del
contracte, en què no s’especifiquen.
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1.

L’única intervenció en el torn obert de paraules fou la del representant dels sindicats,
que va recordar als membres de la Comissió el debat al voltant de la qüestió del retard
en els pagaments, que actualment suscita incomoditats entre els treballadors del
sector.

2.

L’única intervenció en el torn obert de paraules fou la del representant dels sindicats,
que va recordar als membres de la Comissió el debat damunt la qüestió del retard en
els pagaments, que actualment suscita incomoditats entre els treballadors del sector.

3.

L’única intervenció en el torn obert de paraules fou la del representant dels sindicats,
que va recordar als membres de la Comissió el debat envers la qüestió del retard en els
pagaments, que actualment suscita incomoditats entre els treballadors del sector.

1.

La presidenta del Consell Escolar Municipal va informar els nous membres sobre les
decisions que va prendre la Comissió de Planificació i sobre les propostes que el Consell
farà arribar a la Conselleria d’Educació.

2.

La presidenta del Consell Escolar Municipal va informar als nous membres sobre les
decisions que va prendre la Comissió de Planificació i sobre les propostes que el Consell
farà arribar a la Conselleria d’Educació.

3.

La presidenta del Consell Escolar Municipal va informar als nous membres de les
decisions que va prendre la Comissió de Planificació i de les propostes que el Consell
farà arribar a la Conselleria d’Educació.

1.

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (d’ara en davant, FOGAIBA) és
l’organisme del Govern de les Illes Balears encarregat de gestionar i pagar els ajuts
destinats a l’agricultura i la pesca.

2.

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (d’ara en endavant, FOGAIBA)
és l’organisme del Govern de les Illes Balears encarregat de gestionar i pagar els ajuts
destinats a l’agricultura i la pesca.

3.

El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (en endavant, FOGAIBA) és
l’organisme del Govern de les Illes Balears encarregat de gestionar i pagar els ajuts
destinats a l’agricultura i la pesca.
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1.

Les actuacions per assolir aquests objectius s’han d’agrupar entorn dels àmbits triats pel
centre educatiu, i han de basar-se en les necessitats de canvi que s’hagin detectat en
l’anàlisi de la situació inicial i de la realitat del centre mateix.

2.

Les actuacions per assolir aquests objectius s’han d’agrupar entorn dels àmbits triats pel
centre educatiu, i han de basar-se en les necessitats de canvi que s’hagin detectat en
l’anàlisi de la situació inicial i de la realitat del propi centre.

3.

Les actuacions per assolir aquests objectius s’han d’agrupar entorn dels àmbits triats pel
centre educatiu, i han de basar-se en les necessitats de canvi que s’hagin detectat en
l’anàlisi de la situació inicial i de la realitat del mateix.

1.

Els aspirants han d’acudir a les proves proveïts del seu document nacional d’identitat o
document equivalent, podent sol·licitar-los el Tribunal en qualsevol moment que
acreditin la seva identitat.

2.

Els aspirants han d’acudir a les proves proveïts del seu document nacional d’identitat o
document equivalent, tot podent el Tribunal sol·licitar-los en qualsevol moment que
acreditin la seva identitat.

3.

Els aspirants han d’acudir a les proves proveïts del document nacional d’identitat o
document equivalent, i el Tribunal pot sol·licitar-los en qualsevol moment que acreditin
la seva identitat.

1.

La presidenta considera que és imprescindible avançar la convocatòria, mentre que els
vocals no comparteixen aquest punt de vista i exigeixen que s’ajorni per manca de
personal especialista.

2.

La presidenta considera que és imprescindible avançar la convocatòria, mentre els
vocals no comparteixen aquest punt de vista i exigeixen que s’ajorni per manca de
personal especialista.

3.

La presidenta considera que és imprescindible avançar la convocatòria, mentrestant els
vocals no comparteixen aquest punt de vista i exigeixen que s’ajorni la convocatòria per
manca de personal especialista.

Encerts
Punts

10
5

9
4,5

8
4

7
3

6
2,5

5
2

4-3
1

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

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Acció de suggerir, cosa suggerida.

Augment en el valor d’una cosa per causes extrínseques
sense que s’hi hagi fet cap millora.

Donar nom a algú o a alguna cosa.

Igualment lluny dels dos extrems en situació, magnitud,
grau, període, etc.

Relatiu a les operacions de borsa i als valors que s’hi
cotitzen.

Acció i efecte de certificar per escrit o per un mitjà
alternatiu.

Persona casada en relació amb la seva parella.

Corregir, rectificar, sotmetre a un regla (allò que se’n
separa), purgar dels defectes i dels errors.

Encerts
Punts

8
5

7
4

6
3

5
2,5

4
2

1.

Suggerència

2.

Suggeriment

3.

Suggestionament

1.

Plusvàlua

2.

Plusvàlia

3.

Plusvalia

1.

Nombrar

2.

Nomenar

3.

Anomenar

1.

Medi

2.

Mitjà

3.

Mig

1.

Borsari

2.

Bursari

3.

Bursàtil

1.

Certificat

2.

Certificació

3.

Certificament

1.

Cònjugue

2.

Cònguje

3.

Cònjuge

1.

Esmenar

2.

Solventar

3.

Subsanar

3
1,5

2
1

1-0
0

25

Certificat de llenguatge administratiu

Juny de 2019

2. Encerclau o subratllau l’opció correcta o més adequada segons el context de cada
frase. (5 punts)

a) La consellera ha (destituït / cessat / dimitit) un càrrec de confiança perquè sospitava que
havia incorregut en un delicte de (subornament de funcionari / suborn de funcionari /
cofet de funcionari).

b) (Hi ha que / És precís / És necessari) (omplir / complir / complimentar) el formulari de
sol·licitud amb majúscules i la lletra ben clara.

c) Així mateix, us inform que, passat aquest termini, s’incoarà la via (d’apremi /
d’apremiment / de constrenyiment) a fi que atengueu el requeriment.

d) (Arran / A rel / Arrel) de l’acord del Ple de l’òrgan col·legiat, a partir d’ara les propostes de
personal se subscriuran íntegrament.

e) (A no ser que / Llevat que / Tret de que) la persona interessada s’hi oposi expressament,
l’Administració comprovarà d’ofici que l’aspirant disposa de la titulació exigida.

f)

(Atès que / Donat que / Doncs) la persona que en aquell moment (exercia / detentava /
ostentava) el càrrec de secretari hi estava d’acord, la senyora Bujosa va decidir prosseguir
el procediment.

g) Amb aquest missatge electrònic, us (acompany / compartesc / adjunt) un document amb
les especificacions tècniques que em sol·licitàreu.
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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3. Emplenau els espais buits amb un terme sinònim del que hi ha entre parèntesis o
que correspongui a la definició. Feis les concordances que pertoquin. (5 punts)

a) Aquest contracte no té validesa perquè hi manca la signatura del ____________________
(persona que pren un contracte d’adhesió) de l’assegurança.

b) El delegat d’infraestructures aeronàutiques s’ha excusat d’assistir a la pròxima
___________________ (reunió dels membres d’un òrgan col·legiat constituït formalment) perquè
ha rebut una _______________________ (citar, un jutge o un tribunal, una persona perquè
comparegui davant seu el dia i a l’hora prefixats) per al mateix dia i la mateixa hora.

c) A l’aeroport, quan li ________________________ (regirar, examinar minuciosament alguna cosa
per cercar alguna que hom suposa que hi és) la maleta, la varen sorprendre amb dos quilos
de cànnabis i els hi varen _________________________ (decomissar).

d) Les persones interessades varen ________________________ (interposar un recurs) contra la
sentència fora de termini, per la qual cosa ara ja ha esdevingut ferma.

e) A la darrera sessió ____________________________ (relatiu al ple d’una corporació) de
l’Ajuntament, un grup de veïns va fer pressió perquè s’aturàs el ___________________________
(desallotjament per via legal d'un resident de l'immoble que ocupa) de la persona que havia
denunciat el vessament d’aigües tòxiques.

Encerts
Punts

8
5

7
4

6
3

5
2,5

4
2

3
1,5

2
1

1-0
0
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