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BLOC 1
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BLOC 3
Exercici 1
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Exercici 2
a)
b)
c)
d)

av. // 5è / 5è. / 5.è // bxs.
dl. // NE
RDL // DLEG
DNI

Observacions
— Únicament es considera encert escriure bé tot l’ítem.
— Cal parar esment a l’ús de majúscules i minúscules (*Trav., *L’Rdleg...).
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Exercici 3
a)

L’article 18.4 del Decret 31/2012,1 de 13 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Escola Balear
d’Administració Pública,2 disposa el següent:3 «4Mitjançant una resolució de la persona titular de la
conselleria competent en matèria de funció pública[,] es poden constituir comissions específiques
en matèria de seguretat pública,5 protecció civil i emergències».

b)

D’acord amb l’article 49.2 de l’Estatut d’autonomia,6 el Ple del Parlament de les Illes Balears,7 en la
sessió de 5 de maig de 2020, va acordar de validar el Decret llei 6/2020,8 d’1 d’abril, pel qual
s’estableixen mesures socials i urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i
de foment de la investigació sanitària 9 (BOIB núm. 48,10 d’1 d’abril de 2020).

c)

A més de la documentació habitual que es general a final de curs,11 l’equip docent de cada curs i
l’orientador han d’emetre un informe individual per valorar la tasca que l’ alumne ha fet durant el
confinament,12 en el qual s’han d’incloure les mancances que se’n derivin 13 ;/. L/l’informe només
s’ha de fer sobre l’alumnat que no ha obtingut el títol professional o no ha promocionat[,] i s’ha de
posar a disposició del professorat i del Departament d’Inspecció Educativa.

d)

Excepcionalment[,] per al curs 202014, per decidir la titulació dels alumnes[,] no serà necessari que
hagin superat tots els mòduls que integren el títol;/.15 La/la decisió sobre la titulació de cada alumne
s’ha de basar en la consecució de la competència general del títol[,] en consonància amb les
competències professionals,16 personals,17 socials i per a l’aprenentatge permanent que s’expliciten
per al títol concret18, i en relació amb els objectius generals dels títols.19 Per prendre la decisió20,
l’equip docent ha de tenir en compte la maduresa de l’alumne i les possibilitats de continuar els
estudis amb èxit.

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 posarlos tots dos; per això du la xifra volada únicament el primer signe.
— Si l’examinand ha escrit un signe o una majúscula on no n’hi ha d’haver cap o ha mantingut la
minúscula després d’un punt, s’ha de comptar com a errada. Cada errada descompta un encert. Per
tant, si escau, s’han de comptar els encerts i restar-hi les errades.
— Si l’examinand s’ha equivocat a l’hora d’escriure un signe obligatori, no s’ha de comptar ni com a
encert ni com a errada.
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Exercici 4
a) La 1Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) és un organisme que
depèn del 2Ministeri d’Hisenda i s’encarrega del control del 3Govern de l’Estat i de la
comptabilitat pública.

b) El dia 3 de juny de 2017 es va publicar en el 4Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 79
5

l’Ordre del conseller de 6Territori, Energia i Mobilitat de 22 de maig de 2017, per la

qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions estatals o
autonòmiques en matèria d’habitatge.

c) Aprovar l’encàrrec de gestió dels treballs de manteniment dels programes informàtics
d’ús corporatiu de l’ 7Ajuntament des Migjorn Gran a l’empresa 8Sistemes de Gestió
Integral, i també la supervisió dels equips i l’assistència a les subseus des del gener fins
al desembre de 2020, ambdós inclosos.

d) La 9 Llei 22/2003, de 9 d’abril, concursal, modifica l’article 19 del 10capítol II del títol XVII
del 11 Codi civil, el qual és una disposició que es va publicar a la 12Gaseta Oficial
Legislativa núm. 206, mitjançant el

e)

13

Reial decret de 24 de juliol de 1889.

L’informe ha d’anar signat per la 14cap del Servei de Prevenció. Atès que no és
vinculant, es traslladarà a una 15comissió avaluadora, la qual prendrà la decisió final.

f)

La conferència «16Ètica pública: una aposta prudent i justa» tendrà lloc a l’aula 12.

Observacions
— Els ítems emmarcats determinen els encerts; la xifra volada els enumera.
— Únicament es considera encert escriure bé tot l’ítem emmarcat.
— Si l’examinand modifica algun element no emmarcat, s’ha de comptar com a errada. Cada
errada descompta un encert. Per tant, si escau, s’han de comptar els encerts i restar-hi les
errades.
Exercici 5
a) 1
b) 1
c) 3
d) 2
e) 2
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BLOC 4
Exercici 1
a)
b)
c)
d)

Acarar (1)
Constar (3)
Emplenar (2)
Comunicat (2)

e)
f)
g)
h)

Ròssec (1)
Usdefruit (3)
Trametre (1)
Escaure (2)

Exercici 2
a)
b)
c)
d)

confrontants // de conformitat amb
nucli
emetin
interposar

e)
f)
g)
h)

assenyala
disposa
finançarà // vistiplau
d’amidar

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

quinquennal
empenyorar
[ha] fallit, [ha] fet fallida
desplegar
subornar // cònjuge
esmenes // text refós

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

