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BLOC 1
Exercici 1
V

F

a) Les actuacions o accions que qualsevol persona du a terme dins l’habitatge
familiar estan sotmeses a l’Ordenança.
D’acord amb el text, estan sotmesos a l’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.

X

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.

X

D’acord amb el text, l’Ajuntament pot ordenar totes les inspeccions que consideri convenients i
aplicar les sancions QUE PREVEUEN AQUESTA ORDENANÇA I ALTRES NORMES ESPECÍFIQUES APLICABLES.

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.

X

D’acord amb el text, s’entén que es tracta d’àrees urbanitzades 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.

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

X

Als efectes de l’aplicació de l’’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.
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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.
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.

f)

X

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.
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.

X

Exercici 2

Fragment 1

Conveni 1
Títol del conveni
E

Fragment 2

C

Fragment 3

F

Manifestació de la
voluntat
Compromís d’una de
les parts

Fragment 1

Conveni 2
Títol de conveni
D

Fragment 2

A

Acord de les parts

Fragment 3

B

Compromís d’una de
les parts

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

1
3
1
1
2

f)
g)
h)
i)
j)

2
2
1
3
3

Exercici 2
a) km // 19ns // h
b) DLEG // d’abr.
c) ptge. // àt. // CP
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Exercici 3
a)

L’article 28.2 de la Llei 6/2013 ,1 de 7 de novembre , de pesca marítima ,2 marisqueig i aqüicultura a les
Illes Balears ,3 disposa que el Govern de les Illes Balears ha de dur a terme les actuacions de
planificació ,4 programació ,5 execució i seguiment de la formació pesquera i dels cursos de reciclatge
dels professionals del sector pesquer ,6 i la direcció i la supervisió dels centres d’ensenyament ,7 entre
altres actuacions.

b)

Per tot això,8 dict la següent
Resolució
1. Aprovar les llistes definitives de les persones que assoleixen un nou nivell de carrera professional 9
(annex 1) ,10 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 corresponent
l’original del document nacional d’identitat[,] en què figuri el domicili a l’àmbit territorial on s’estén
l’actuació del tribunal . / ;11 Q/q uan s’hagin produït canvis de domicili que no hagi estat possible
reflectir en el DNI,12 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

d)

13

( 185 ) dies naturals del darrer any.

L’Associació del Mercat de Sant Ferran es va constituir en data 18 d’abril de 2015

14

( BOIB núm. 74 ,15

de 30 d’abril de 2015)[,] i té ,16 entre d’altres , les funcions següents :17
— Oferir un servei de gestió i d’unió entre l’artesà i l’Administració.
— Controlar les vendes d’artesania a l’edifici del mercat 18(c. de la Unió,19 24).
— Proposar 20,si escau, solucions als problemes que afectin el mercat.

Observacions

— Els signes de puntuació emmarcats són obligatoris i determinen els encerts; la xifra volada els enumera.
Els signes de puntuació entre claudàtors són opcionals i no compten com a encerts.

— Si un signe de puntuació n’implica un altre (comes, parèntesis...), només compta com a encert posar-los
tots dos; per això du la xifra volada únicament el primer signe.

— Si s’escriu un signe o una majúscula on no n’hi ha d’haver cap o ha mantingut la minúscula després d’un
punt, es compta com a errada. Cada errada descompta un encert. Si s’ha comès algun error a l’hora
d’escriure un signe obligatori, no es compta ni com a encert ni com a errada.
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Exercici 4
a) En la sessió de 17 d’octubre de 2018, la

1

Junta de Govern de l’ 2 Ajuntament de Felanitx

va acordar informar favorablement de la consulta sol·licitada per la 3 Conselleria
d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears perquè 4 l’entitat Amics de la
Milana pogués ocupar un local de l’edifici de titularitat municipal situat als

5

carrers

Estret i de la Rosella de 6 Cas Concos des Cavaller .

b) El 7 capítol segon del títol VIII de la 8 Constitució espanyola tracta de
l’ 9 Administració local i estableix que les corporacions municipals «es nodriran
fonamentalment de tributs propis i de la participació en els de l’ 10 Estat i en els de les
11

comunitats autònomes» .

c) Els representants de la
presentaren la

13

12

Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut

conferència «Crisi econòmica i mercat de la salut» al

Internacional sobre Economia i Salut , que tingué lloc a la seu de la

15

14

II Simposi

Federació de la

Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera , i que es publicarà en el pròxim
número de la revista

16

Fem Salut .

Observacions
—
—
—

Els ítems emmarcats determinen els encerts; la xifra volada els enumera.
Únicament es considera encert escriure bé tot l’ítem emmarcat.
Si es modifica algun element no emmarcat, es compta com a errada. Cada errada descompta un encert.

Exercici 5
a)
b)
c)
d)
e)

2
2
3
3
1

f)
g)
h)
i)
j)

1
3
1
3
1
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BLOC 4
Exercici 1
a)
b)
c)
d)

Suggeriment (2)
Plusvàlua (1)
Anomenar (3)
Mitjà (2)

e)
f)
g)
h)

Borsari (1)
Certificació (2)
Cònjuge (3)
Esmenar (1)

Exercici 2
a)
b)
c)
d)

destituït // suborn de funcionari
És necessari // omplir
de constrenyiment
Arran

e) Llevat que
f) Atès que // exercia
g) adjunt

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

prenedor
sessió // citació a dia cert
escorcollaven / escorcollaren / varen escorcollar // confiscar
recórrer / apel·lar
plenària // desnonament

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