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SOLUCIONARI

Àrea 1

Comprensió lectora

100 punts [mín. 60 punts]

Exercici 1

50 punts
V

F

1.

Qualsevol comunitat de béns amb seu social a les Illes Balears pot ser beneficiària dels
ajuts que fixen les bases de la convocatòria, sempre que puguin dur a terme les
accions que es pretenen fomentar.

2.

Quan és necessari presentar almenys tres pressuposts per a les despeses
subvencionables, es pot no triar el més barat si es justifica degudament.

3.

Una empresa de comerç detallista amb botigues arreu de les Illes Balears amb una
plantilla formada per un total de 49 treballadores i 2 treballadors pot ser beneficiària
de les ajudes i, a més, rebrà 5 punts per les mesures d’igualtat.

X

4.

Dos amics que volen muntar una petita botiga de comerç detallista a un poble de l’illa
d’Eivissa poden ser beneficiaris d’un ajut per instal·lar-hi unes finestres amb aïllament
tèrmic que permeten reduir el consum d’energia de l’establiment.

X

5.

Per a les despeses d’obres subvencionables d’import inferior a 40.000 euros no cal
demanar tres pressuposts diferents si la despesa s’ha produït abans de la sol·licitud de
la subvenció i, a més, només hi ha una empresa que presta aquest servei.

X

6.

Una dona autònoma que té un negoci de venda exclusivament per Internet sense
treballadors pot rebre una ajuda per actualitzar la web de la seva empresa, sempre
que es dediqui al comerç al detall.

X

7.

Per rebre els 5 punts d’igualtat, les microempreses han de tenir com a mínim tantes
dones com homes en plantilla.

8.

En algunes ocasions, no n’hi ha prou amb la declaració responsable per acreditar que
el rètol exterior d’una botiga està escrit en català.

X

X

X

X
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Exercici 2

50 punts
Ordre

Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2003, es va ampliar l’encàrrec inicial
i s’hi varen incloure els tributs propis i la resta de tributs cedits, cosa que va suposar el
desenvolupament d’altres aplicacions que possibilitaven el pagament d’altres tributs
autonòmics i dels tributs locals la gestió recaptatòria dels quals havia estat delegada o
encarregada a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3

El 5 d’abril de 2005 es va presentar públicament el nou Portal del Contribuent, que oferia una
informació més completa i nous serveis per als contribuents i els professionals tributaris, i
també una eina específica per als notaris que els permetia la tramesa telemàtica d’escriptures
públiques a la conselleria competent en matèria d’hisenda.

4

Finalment, en el nou Portal es van habilitar serveis especialitzats per als professionals
tributaris i els notaris, i era necessari en determinats casos tenir una signatura digital emesa
per una entitat prestadora de serveis de certificació i estar registrat en el portal.

7

El 2 d’octubre de 2006 es va posar en funcionament el Portal de Tributs Locals, que, a més de
ser un portal informatiu —com l’anterior—, va permetre fer determinades gestions i efectuar
pagaments de tributs i altres ingressos de dret públic locals en virtut de les delegacions
efectuades en matèria de gestió recaptatòria per les respectives entitats locals a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

8

En la sessió de 21 de desembre de 2001, el Consell de Govern va encarregar al recaptador de
tributs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la recaptació i la recepció de la
documentació derivada de la gestió de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions, per via telemàtica.

1

A més, també s’oferien programes d’ajuda per determinar el valor dels immobles, els vehicles i
els amarratges a l’efecte de calcular la base imposable dels imposts sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.

6

L’evolució en l’ús dels mitjans telemàtics per descentralitzar els serveis prestats al ciutadà,
millorar-ne la qualitat, facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries i
aprofundir en la millora de les relacions amb els contribuents, va determinar que el 15 de
desembre de 2006 el Consell de Govern adoptàs un nou acord que, a més de refondre els
acords de 21 de desembre de 2001 i de 16 de maig de 2003, n’actualitzava el contingut.

9

En compliment d’aquest encàrrec, a principi de l’any 2002 s’inicià el funcionament del Portal
del Contribuent, mitjançant el qual es va permetre la presentació d’autoliquidacions i el
pagament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

2

Així, el nou Portal oferia als ciutadans una informació tributària completa que incloïa un
apartat amb les novetats tributàries més destacades, la localització de les oficines de
l’Administració tributària autonòmica, una àmplia relació de la normativa aplicable, enllaços
d’interès a entitats i institucions estatals i locals, etc.

5

3

Àrea 3

Coneixements pràctics de llenguatge
administratiu

100 punts [mín. 60 punts]

Exercici 1. MAJÚSCULES I MINÚSCULES

1. Mitjançant el 1Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre el traspàs de
2

funcions i serveis de l’ Administració de l’Estat a les Illes Balears en matèria
3

4

d’ensenyament no universitari, i d’acord amb la disposició final quarta de la Llei
5

orgànica 8/2013, de 8 de desembre, el Govern de les Illes Balears pot dictar, en
l’àmbit de les seves competències i dins el marc de la regulació i els límits fixats, les
6

disposicions que consideri necessàries per complementar el currículum de l’ educació
secundària obligatòria.

2. El dia 22 d’abril es van lliurar les claus als adjudicataris de vuit 7habitatges de
8

protecció pública (HPP). L’acte, que va tenir lloc a la sala de juntes de la
9

10

Conselleria d’Afers Socials i Esports ( plaça de la Drassana, 4, Palma), va comptar

amb la presència d’alts càrrecs de les

11

direccions generals d’Habitatge i

Arquitectura, i de Serveis Socials.

3. El 12Consell de Gerència d’Urbanisme va denegar la sol·licitud de requalificació de
terrenys rústics com a urbanitzables en l’àmbit de la finca de

13

14

sa Creueta ( es Pla de

na Tesa).

4. Després de l’acord de la 15Junta de Portaveus, en la sessió del 16Ple del 17consistori
18

felanitxer, es va aprovar l’ Ordenança per a la recollida de residus municipals i la
neteja d’espais públics.

5. Integren l’òrgan superior de la 19Sindicatura de Comptes el 20síndic major, els
síndics i el secretari general, que actua amb veu però sense vot.

OBSERVACIONS
a)
b)
c)

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.

4

Exercici 2. TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El termini
bestreta
biennal
exempta
la capçalera
la validació
el vistiplau
emetre

Exercici 3. TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

b) rendible
a) emplenar
c) expedir
a) esmenar
d) certificat
d) escorcollar
d) borsa
c) desplegar

Exercici 4. ABREVIACIONS
1. dimecres

dc.

2. recursos humans

RH

3. sense número [en una adreça]

s/n

4. reial decret legislatiu

RDLEG

5. trenta-vuitena

38a / 38a. / XXXVIII

6. pàgines

p. / pàg.

7. societat anònima

SA

8. directora general

dir. gral.

Exercici 5. CONEIXEMENTS MORFOSINTÀCTICS
1. S’ha creat una ajuda econòmica a la qual podran accedir els alumnes amb matrícules

anul·lades a causa de la pandèmia per modificacions de les condicions familiars o
acadèmiques; se’n beneficiaran uns 155 estudiants.
2. El conseller ha informat la cambra Ø que ha necessitat vigilància policial als voltants
del Parlament.
3. En relació amb la resolució contra la qual s’ha recorregut, la persona interessada ha
d’esperar la resposta de l’Administració, tal com estableix la legislació vigent.
4. Us tramet, adjunta, la llista de les persones admeses en el concurs oposició, perquè
informeu positivament sobre la proposta de contractació emesa per la Comissió de
Contractació davant el jutge de primera instància, en cas que ho sol·liciti.

5

5. Qualsevol persona interessada pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i

oposició davant l’Institut Balear de la Joventut. En el cas d’incloure-hi dades de tercers,
el participant que emplena la butlleta de sol·licitud es compromet a demanar el
consentiment dels interessats respecte dels aspectes esmentats i a informar-los-en
amb caràcter previ, en virtut del que estableix la normativa aplicable.
6. Aquest contracte té la qualificació de contracte privat de conformitat amb l’article 25
de la Llei esmentada.

Exercici 6. PUNTUACIÓ
1

1. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de gener de
2022 per la qual es convoquen les proves de certificació de nivell dels idiomes de les
escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2022.
2

2. La Declaració de Bolonya recull els objectius següents:
— Adoptar un sistema de titulacions fàcilment comprensible i comparable mitjançant
3
4
la implantació, entre altres aspectes, d’un suplement al diploma.
5
— Adoptar un sistema basat, fonamentalment, en dos cicles principals.
6
7
— Establir un sistema de crèdits, com ara el sistema ECTS.
8
— Promoure la necessària dimensió europea en l’ensenyament superior,
9
especialment pel que fa al desenvolupament curricular.
10

3. El dia 25 de novembre de 2021, el president de l’Institut d’Indústries Culturals (ICIB)
va dictar una resolució de convocatòria de subvencions per donar suport a les
11
12
inversions que afavoreixen la modernització, la innovació, la recerca i el
desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears.
13

4. El conseller de Medi Ambient i Territori, Àngel Tomàs; el director general d’Espais
14
Naturals i Biodiversitat, Pau Torres, i la presidenta del Consell de Formentera, Eva
15
Marí, han visitat aquest dijous la plantació de figueres de la finca pública de Can
Marroig.
5. El Consell de Direcció va aprovar aquest conveni en data 21 de juliol de 2021 i el
16
Consell de Govern el va ratificar en data 27 de setembre de 2021, de conformitat
amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les
17
18
19
Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22
20
de maig) .
OBSERVACIONS
a)
b)
c)
d)

Els signes de puntuació emmarcats són obligatoris i determinen els encerts; la xifra volada els enumera.
Si un signe de puntuació n’implica un altre (comes, parèntesis...), només compta com a encert posar-los
tots dos; per això només s’inclou la xifra volada en el segon signe.
Si s’escriu un signe o una majúscula on no n’hi ha d’haver cap o s’ha mantingut la minúscula després d’un
punt, es compta com a errada. Cada errada descompta un encert.
Si s’ha comès algun error en escriure un signe obligatori, no es compta ni com a encert ni com a errada.

6

Exercici 7. CRITERIS DE REDACCIÓ
1. a)
2. b)
3. a)
4. b)
5. c)

6. b)
7. b)
8. b)
9. c)
10. c)

7

