Contestació per part del Tribunal a les reclamacions presentades a l’examen tipus test
del cos Auxiliar

Pregunta 2 - Torn lliure i promoció interna creuada Reclamacions: 1
2) Són electors al Parlament de les Illes Balears:
a Els ciutadans espanyols majors d'edat inscrits en el cens electoral de les Illes Balears.
b Els ciutadans de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, sempre que tenguin residència legal
a les Illes Balears.
c Els ciutadans espanyols majors d'edat o menors emancipats, inscrits en el cens electoral de les
Illes Balears.
d Els ciutadans espanyols majors d'edat inscrits en el cens electoral de les Illes Balears, sempre
que resideixin habitualment a les Illes.

RMPG al·lega en síntesi que la resposta a) està mal redactada ja que no respon a la literalitat
de la llei que no diu “inscrits” sinó que diu “que figurin”.
Resposta:
El Tribunal no accepta la reclamació ja que l’article 43 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears disposa que seran electors tots els ciutadans espanyols majors d’edat que figurin, és
a dir, estiguin inscrits, en el cens electoral de les Illes Balears i, per tant, la resposta correcta
és la a). Per tal que una resposta sigui correcta no és necessari que respongui a la literalitat
d’una norma sinó que simplement ha de ser certa i veritable.
Pregunta 3 - Torn lliure i promoció interna creuada Reclamacions: 1
3) Quina de les afirmacions següents és correcta respecte dels consells insulars?
a Els actes del Ple adopten la forma de decret.
b Els actes i les normes que dicta el Ple del consell adopten les formes de reglament orgànic, ordenança,
reglament, o acord plenari, segons correspongui.
c

Els actes dels consellers executius adopten la forma d'ordre del conseller.

d Els actes de la Comissió de Govern adopten la forma de decret de la Comissió de Govern.

MMRB al·lega que aquesta pregunta no està inclosa en el temari.
Resposta:
El Tribunal no accepta la reclamació atès que considera que aquesta pregunta encaixa
perfectament en el tema 11 que inclou els epígrafs següents: Els consells insulars. Naturalesa
jurídica, Composició i funcions. Estructura organitzativa ja que la forma de les normes i actes
administratius és un element essencial derivat directament tant de les funcions com de
l’estructura organitzativa dels consells insulars.
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Pregunta 5 - Torn lliure i promoció interna creuada Reclamacions: 5
5) Pel que fa a l'estatut dels diputats del Parlament de les Illes Balears:
a Gaudeixen d'un aforament especial, consistent en el fet que la responsabilitat penal és exigible davant el
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
b Fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la responsabilitat penal és exigible
davant la Sala Penal del Tribunal Constitucional.

c

Per suprimir la prerrogativa de l'aforament es requereix la reforma de la Constitució.
d El privilegi d'aforament especial s'ha eliminat de l'Estatut d'autonomia, de manera que els diputats
ja no hi tenen dret.

CAF, MCFC, MTFR, BDME i MMS al·leguen en síntesi la modificació posterior de l’article 44.1
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears per la Llei orgànica 1/2022, de 8 de febrer, de
reforma de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma del Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears.
Resposta:
El Tribunal no accepta les reclamacions ja que segons disposa el punt 9.3 de les bases de la
convocatòria per a les proves selectives del cos auxiliar aprovades per Resolució de 25 d’abril
de 2019 (BOIB núm. 57 de 30.04.20219) el desenvolupament dels exercicis d’aquest procés
s’ha d’ajustar a la normativa publicada en el BOIB, BOE i DOUE en la data de finalització del
període de presentació de sol·licituds i la dicció de l’article 44.1 de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears en aquella data era la següent:
Article 44 Estatut dels diputats
1. Els diputats del Parlament de les Illes Balears no seran vinculats per cap
mandat imperatiu i gaudiran, encara que sigui després d’haver-ne cessat el
mandat, d’inviolabilitat per les opinions manifestades i pels vots emesos en
l’exercici del seu càrrec. Durant el seu mandat no podran ser detinguts ni
retinguts, llevat del cas de delicte flagrant; en tot cas, pertocarà de decidir-ne la
inculpació, l’empresonament, el processament i el judici al Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears. Fora de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, la
responsabilitat penal els serà exigible en els mateixos termes davant la Sala Penal
del Tribunal Suprem.

La modificació posterior d’aquest article per la Llei orgànica 1/2022, de 8 de febrer, de
reforma de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma del Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats i diputades del Parlament de
les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears publicat al BOE núm. 34 de
09/02/2022, que ha suposat l’eliminació de l’aforament dels diputats i diputades no es pot
prendre en consideració sense contravenir les bases del procés selectiu.
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Pregunta 6 - Torn lliure i promoció interna creuada
Reclamacions: 7
6) Quin recurs es pot interposar contra els actes que adopten els òrgans dels consells insulars en l'exercici de
competències delegades?
a

Recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha adoptat l'acte.

b

Recurs en interès de la delegació davant el Govern de la Comunitat Autònoma.

c

Recurs d'alada davant el Govern de la Comunitat Autònoma.

d

Recurs en interès de la delegació davant el superior jeràrquic de l'òrgan que ha dictat l'acte.

MCC al·lega que aquesta pregunta no està inclosa en el temari.
JLC, SMOH i SMPZ al·leguen que els recursos contra els consells insulars no són objecte del
temari i duen a col·lació la doctrina consolidada que determina que el contingut de l’examen
ha de estar expressament previst en el temari que recull entre d’altres la Sentencia del
Tribunal Suprem 1.455/2020 de 5 de novembre de 2020:
“ (…) las bases y la convocatoria vinculan a los opositores y a la Administación. (...) Es, por tanto,
contrario a la seguridad jurídica que se apodere al tribunal para que fije como temas objeto de
exposición otros no expresamente previstos en el temario, aun relacionados con él, quedando este
temario no como la pauta de los conocimientos teóricos que deben demostrarse, sino como
referencia.”
MMRB al·lega que aquesta pregunta no està inclosa en el temari.
MVSS al·lega que la pregunta no entra al temari.
ATR exposa que la pregunta no entra en el temari i, i que, a més, està mal formulada ja que
no deixa clar qui ha delegat les competències als consells insulars.
Resposta:
El Tribunal no accepta les reclamacions atès que l’article 38 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre,
de consells insulars que dona resposta a aquesta pregunta es troba inclòs al Títol IV amb
l’epígraf Funcions i competències dels consells insulars i ,més concretament, dins la secció 2a del
capítol II De l’atribució de competències i funcions per a la comunitat autònoma, per tant, es
considera que està inclòs dins el temari ja que el Tema 11 té els epígrafs següents: Els
consells insulars. Naturalesa jurídica, Composició i funcions. Estructura organitzativa.
A més a més, s’ha de dir que la doctrina al·legada fa referencia als exàmens d’oposicions de
tipus expositiu (proves de desenvolupament escrit de temes) i no a les proves tipus test
respecte a les quals la Sentencia del Tribunal Suprem ( núm.1455/2020, de 5 de novembre de
2020) manifesta al fonament jurídic 4 que han de ser congruents amb el temari:
(...)
5. Sobre el temario pivotan los ejercicios de la oposición pues si hay una prueba tipo test, los
enunciados de cada pregunta deben ser congruentes con él; además si hay un ejercicio
práctico el aspirante debe demostrar que sabe aplicar a un supuesto esos conocimientos
teoricos. Y si hay un ejercicio puramente teórico, es el conocimiento de esos temas lo que
debe demostrarse.
(...)

3 de 20

Pregunta 7 - Torn lliure i promoció interna creuada
Reclamacions: 2
7) Són atribucions del president de les Illes Balears:
a

Nomenar i separar els consellers i els alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma.

b Concedir honors i distincions.
c Ordenar la publicació en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» del nomenament del president del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
d Impartir les instruccions als membres del Govern i dirigir l'Administració.

CMM i MMS al·leguen que l’enunciat de la pregunta no especifica el tipus d’atribucions del
president de les Illes Balears (si són de representació o de direcció) i que la resposta a) també
és correcta.
Resposta:
El Tribunal no accepta les reclamacions ja què independentment de què l’enunciat no
especifiqui el tipus d’atribucions, d’acord amb l’article 9.2.b) de la Llei 1/2019, de 31 de gener,
del Govern de les Illes Balears, correspon al president ordenar la publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears del nomenament del president del Tribunal Superior de Justícia.
«Capítol II
Atribucions del president
Article 9
Atribucions de representació
1. Correspon al president, com a més alt representant de la comunitat autònoma:
a) Exercir la representació de les Illes Balears en les relacions amb les institucions de
l’Estat i les altres administracions públiques.
b) Convocar eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars, en els termes
regulats per la llei.
c) Convocar la sessió constitutiva del Parlament, una vegada proclamats els resultats de
les eleccions, de conformitat amb el Reglament del Parlament de les Illes Balears.
2. Correspon al president, com a representant ordinari de l’Estat a les Illes Balears:
a) Promulgar, en nom del rei, les lleis i ordenar-ne la publicació, així com la dels decrets
legislatius i dels decrets llei, en el Butlletí i en el , en el termini de quinze dies comptadors
des de la Oficial de les Illes Balears Butlletí Oficial de l’Estat data en què s’hagin aprovat.
b) Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del nomenament del
president del Tribunal Superior de Justícia, d’acord amb el que estableix l’Estatut
d’Autonomia.»

Tampoc s’accepta la possibilitat de què la resposta a) sigui correcta. D’acord amb l’article 10e)
de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears tot i que el president
nomena els consellers com a membres del Govern, el nomenament dels alts càrrecs de
l’Administració de la Comunitat Autònoma és competència del Consell de Govern a proposta
dels consellers.
D’altra banda, l’article 17.m) i l’article 41.e) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les
Illes Balears, determinen, respectivament, que són competència del Govern el nomenament i
la separació d’alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i
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dels consellers, elevar-ne la proposta:
Article 10
Atribucions de direcció
Correspon al president, com a responsable de la direcció del Govern:
(...)
e) Nomenar i separar els consellers i el vicepresident, si n’hi ha.
(...)
Article 17
Atribucions del Consell de Govern
Correspon al Consell de Govern:
(...)
m) Nomenar i separar per decret els càrrecs públics de l’Administració de la comunitat
autònoma quan li ho atribueixi la legislació vigent
(...)
Article 41
Atribucions dels consellers
Correspon als consellers, com a membres del Govern:
(...)
e) Proposar al Consell de Govern el nomenament i el cessament dels càrrecs públics
dependents de la seva conselleria.
(...)

Pregunta 8 - Torn lliure i promoció interna creuada
Reclamacions: 5
8) Quin títol de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears regula el Govern de les Illes Balears?
a

El títol III.

b El títol IV.

c

El títol II.

d L'Estatut d'autonomia no regula el Govern; el regula la Llei 1/2019, de 31 de gener.

MCC, RBMS, BDME, SMOH i SMPA al·leguen en síntesi que no hi ha cap títol de l’Estatut
d’Autonomia que reguli el Govern de les Illes Balears sinó que l’Estatut estableix els trets
bàsics del Govern i que la regulació es troba a la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de
les Illes Balears.
Resposta:
El Tribunal no accepta les reclamacions atès que el capítol III amb l’epígraf Del Govern de les
Illes Balears es troba al Títol IV (De les institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)
de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut de Autonomia de les Illes
Balears.
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Pregunta 9 - Torn lliure i promoció interna creuada –
Reclamacions: 8
9) Si el càrrec de president de les Illes Balears queda vacant:
a El Govern ha de ser presidit interinament pel conseller que tengui atribuïda la secretaria del
Consell de Govern.
b El Govern ha de ser presidit interinament pel conseller de més edat.
c

Si cap conseller té la condició de díputat, el Govern ha de ser presidit pel conseller més antic.

d El Govern ha de ser presidit interinament pel vicepresident, en tot cas.

MCC al·lega en síntesi que hi ha dues respostes correctes la a) i la c).
LFV al·lega en síntesi que hi ha tres respostes correctes la a), la b) i la c) .
MCFC al·lega en síntesi que poden ser correctes totes les respostes depenent de la situació
perquè no s’ especifica en cada cas si el possible substitut és o no diputat.
LCH al·lega en síntesi que poden ser correctes tant la resposta a) com la c).
CMM al·lega en síntesi que considera que la resposta d) és la més correcta.
ANF al·lega en síntesi que cap resposta es correcta.
RMRN al·lega en síntesi que les respostes a) i c) poden ser correctes.
MFSC al·lega en síntesi que són correctes les respostes c) i d).
En resum, s’al·lega que es poden donar condicions que suposen diverses situacions, com que
els consellers referits en les respostes a) i b) ostentin la condició de diputat o que s’hagi
nomenat un vicepresident sense cartera però diputat, que faria que la resposta c) no
s’imposés enfront d’ altres preguntes alternatives.
Resposta:
Es rebutgen les al·legacions presentades perquè la resposta c) és la única que és correcta tal
com estan redactades les respostes.
La resta de respostes no especifiquen les condicions que s’han de donar i, per tant, no poden
donar-se per correctes.
Més concretament, l’article 6 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears
disposa:
Article 6
Vacant del càrrec i presidència interina
1. Si el càrrec de president queda vacant perquè se n’ha produït el cessament per
alguna de les causes que estableixen les lletres e), f), g) i h) de l’apartat 1 de l’article
anterior, i també en el cas de defunció, el Govern ha de ser presidit interinament,
fins a la presa de possessió del nou president, pel vicepresident, si n’hi ha, sempre
que aquest tengui la condició de diputat del Parlament de les Illes Balears, i, si no
n’hi ha, pel conseller que, sent també diputat, tengui atribuïda la secretaria del
Consell de Govern.
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2. Si cap conseller no compleix els requisits esmentats abans, el Govern ha de ser
presidit interinament pel conseller més antic en el càrrec, que també ha de ser
diputat del Parlament, i si cap dels consellers no ho és, pel més antic en el càrrec de
conseller i, finalment, en igualtat entre ells, pel de més edat.

El que exposa aquest article és que si el càrrec de president queda vacant, el Govern ha de
ser presidit interinament:
- Primer: pel vicepresident, si n’hi ha i sempre que sigui diputat.
- Segon: si no hi ha vicepresident, pel conseller diputat que sigui secretari del Consell de
Govern.
- Tercer: si cap conseller compleix els requisits anteriors (si no hi ha vicepresident diputat ni
secretari de Consell de Govern diputat), pel conseller diputat més antic en el càrrec.
- Quart: si cap dels consellers és diputat, pel conseller més antic en el càrrec.
- Cinquè: en igualtat entre ells (si tenen la mateixa antiguitat), pel de més edat.
En resum, la resposta a) no és correcta ja que no indica si ostenta la condició de diputat indispensable per a ser nomenat president.
La resposta b) no és correcta ja que no contempla que es donin totes les circumstàncies assenyalades en el punt 1 i 2 perquè sigui nomenat el conseller de més edat, donant-ho per fet.
La resposta d) és incorrecta ja que la figura del vicepresident no és obligatòria i, en el cas
d’existir, si no té la condició de diputat no pot ostentar interinament la presidència.
Per tant, la resposta c) és l’única correcta ja que així s’estableix expressament en l’apartat 2
de l’article 6 Llei 1/2019.

Pregunta 10 - Torn lliure i promoció interna creuada
Reclamacions: 1
10) L'òrgan que defineix l'orientació i les prioritats polítiques generals de la Unió Europea és:
a

El Parlament Europeu.

b El Banc Central Europeu.
c

El Consell Europeu.

d. La Comissió Europea.

VDOO al·lega que el Consell Europeu no està inclòs dins el temari de la convocatòria.
Resposta:
El Tribunal no accepta la reclamació perquè d’acord amb el temari de les bases de la
convocatòria el Tema 12. La Unió Europea. Antecedents, objectius i naturalesa jurídica. Les
institucions europees. El Consell i la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Tribunal de
Justícia de la Unió Europea inclou totes les institucions europees: El Consell i la Comissió
Europea, el Parlament Europeu i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Consell Europeu
també.
Per una altra banda, el Tractat de Lisboa instaurà el Consell Europeu com una institució de la
Unió Europea. (Articles 13, 15, 26, 27 y 42, apartat 2, del Tractat de la Unió Europea (TUE).).
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Pregunta 16 - Torn lliure i promoció interna creuada
Reclamacions: 3
16) En relació amb la dissolució del Parlament:
a

La pot acordar el president del Govern de manera anticipada.

b No es pot dissoldre en cap cas abans d'un any des de l'anterior dissolució.
c

S'ha d'acordar per decret del president del Parlament.

d És possible acordar-la quan està en tràmit una qüestió de confiança.

AMD, VDOO i APG al·leguen que podria considerar-se correcta la resposta d) perquè ni la
normativa estatal ni l’autonòmica no estableixen de manera específica que no sigui possible
dissoldre el Parlament quan estigui en tràmit una qüestió de confiança.
D’altra banda, AMD també al·lega que la resposta a) és incompleta perquè no especifica
l’obligació del Govern de deliberar prèviament amb el Consell de Govern i, per tant, no la
considera totalment correcta.
Resposta:
El Tribunal accepta les al·legacions d’AMD, VDOO i APG, ja que formalment no existeix
impediment jurídic perquè el president pugui proposar la dissolució del Parlament abans de
que es voti una qüestió de confiança. En aquest sentit s’expressa la sinopsi de l’article 115 de
la Constitució Espanyola a la web del Congrés dels Diputats: (https://app.congreso.es/consti/
constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=115&tipo=2) que té una dicció idèntica l’article
55 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears al referir-se a la moció de censura com
impediment per a la dissolució:
« (...) Como el apartado examinado se contrae a las mociones de censura y no a las cuestiones de confianza, no
puede extenderse a estas últimas la limitación de las primeras. Formalmente, no existe impedimento para que el
Gobierno pueda proponer la disolución antes de que se vote una cuestión de confianza. Sin embargo, desde un
punto de vista puramente político ésta es una operación que lógicamente comprometería la autoridad moral y la
imagen de seriedad del Gobierno. Por eso, aunque intuya que la confianza no le va a ser otorgada, debe ser
riguroso con el procedimiento que él mismo ha iniciado, permitiendo la votación de la cuestión propuesta.

El Tribunal acorda anul·lar aquesta pregunta que serà substituïda per una de reserva.

Pregunta 17 - Torn lliure i promoció interna creuada
Reclamacions: 3
17) Quina de les afirmacions següents és correcta?
a

L'estructura orgànica de cada conselleria es determina per una ordre del president.

b La Secretaria General és un òrgan necessari.
c Correspon als directors generals gestionar, sota la direcció del conseller, els recursos humans de la
conselleria.
d Els actes dictats pels directors generals adopten la forma d'ordres o de resolucions.

RMRN i MAMF al·leguen que totes les respostes poden ser incorrectes ja que la resposta b)
no especifica si es tracta d’una conselleria o d’un ministeri i la Llei 6/1997, d’organització i
funcionament de l’Administració General de l’Estat (derogada per la Llei 40/2015) i la Llei
40/2015 no estableixen la Secretaria General com a òrgan necessari.
8 de 20

MRCT al·lega, fent referència a una Llei de la comunitat autònoma de Múrcia, que dues de les
respostes poden ser correctes atès que d’acord amb la normativa que al·lega (Llei 7/2004, de
28 de desembre) l’estructura orgànica de cada conselleria es determina per ordre del
president.
Resposta:
El Tribunal no accepta la reclamació perquè la resposta b) és la única correcta dins
l’àmbit de l’administració autonòmica i de la resta de les respostes es dedueix que la
pregunta està emmarcada dins l’àmbit autonòmic; concretament, aquesta pregunta
troba resposta en els articles 8 i 13 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 8. L’organització interna de les conselleries
1. Les conselleries, per a l’exercici de les funcions que tenen, s’estructuren en:
a) Secretaria General.
b) Direccions generals.
2. L’estructura orgànica bàsica de cada conselleria s’ha d’aprovar per decret del president del
Govern de les Illes Balears.
3. Els consellers, mitjançant ordre, n’han de desenvolupar l’estructura orgànica bàsica, d’acord
amb la relació de llocs de feina vigent, per tal de determinar les funcions atribuïdes a les
unitats administratives de cada conselleria.
(...)
Article 13. Dels secretaris generals
1. Els secretaris generals són els òrgans directius encarregats de la gestió dels serveis
comuns, i també de les funcions d’assessorament jurídic i de suport tècnic.
2. Cada conselleria ha de comptar amb un secretari general, el qual ha de ser nomenat i
separat per decret del Govern de les Illes Balears, a proposta del titular de la conselleria.

Pel que fa a l’al·legació de MRCT, la normativa que esmenta no està inclosa en el temari i
l’afirmació que fa en relació a aquesta no és correcta.
Pregunta 21 - Torn lliure i promoció interna creuada
Reclamacions: 2
21) El Consell és una forma d'administració:
a

De les illes, en els arxipèlags.

b De les províncies.
c

Dels municipis.

d De les comarques.

EBS i ECL al·leguen ambigüitat en l’enunciat de la pregunta perquè la resposta a), que és la
considerada correcta, fa referència als arxipèlags en plural i la forma d’administració de
l’arxipèlag canari és el Cabildo.
Resposta:
El Tribunal no accepta les reclamacions perquè d’acord amb l’article 141.4 de la
Constitució Espanyola, «En els arxipèlags, les illes tindran, a més, administració pròpia en
forma de Cabildos o Consells.»
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Pregunta 22 - Torn lliure i promoció interna creuada Reclamacions: 2
22) Qui nomena el president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears?
a

El Consell de Govern, a proposta del Consell General del Poder Judicial.

b El rei, a proposta del president de les Illes Balears.
c

El rei, a proposta del Consell General del Poder Judicial.

d El president de les Illes Balears, a proposta dels jutges i magistrats.

AMD, VDOO i APG al·leguen que el poder judicial no s’inclou en el temari proposat, ni dins el
tema ,7 referit a l’ Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, ni dins el tema 2, referit a la Corona.
Indica que els articles 62 i 63 de la Constitució senyalen funcions genèriques del Rei sense
especificar en concret els membres que anomena.
Resposta:
El Tribunal no accepta la reclamació. L’article 152 de la Constitució estableix que un
Tribunal Superior de Justícia, sense perjudici de la jurisdicció que correspon al Tribunal
Suprem, culminarà l’organització en l’àmbit de la Comunitat Autònoma. A més, l’article
9.2 b) de la Llei 1/2019, de 31 de gener del Govern que entra en el temari, es refereix a la
publicació del nomenament del president del TSJIB. A banda d’això, aquesta pregunta
referent al nomenament del president del Tribunal Superior de Justícia, es considera
inclosa dins el contingut bàsic de l’Estatut d’Autonomia; més concretament, es respon
amb l’ article 95 d’aquest.

Pregunta 28 - Torn lliure i promoció interna creuada Reclamacions: 1
28) Quina de les funcions següents no correspon al Ple del Consell Insular?

a

Plantejar la qüestió de confiança.

b Aprovar la relació de llocs de feina i la plantilla de personal.
c

Acceptar o rebutjar les competències transferides.

d Aprovar el reglament orgànic del Consell.

MMG al·lega tres respostes correctes a), b) i c) com a funcions que no corresponen al Ple del
Consell Insular.
Resposta:
El Tribunal no accepta la reclamació perquè les respostes b), c) i d) sí són funcions que
corresponen al Ple del Consell Insular d’acord, respectivament, amb l’article 8, p), 8, g) i 8 h)
de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars.
Article 8. El Ple del consell insular
1.Corresponen al Ple
Les atribucions següents:
(...)
g) Acceptar i rebutjar les competències transferides o delegades per la comunitat autònoma, o
renunciar-hi.
h) Aprovar el Reglament orgànic del consell, que inclourà els criteris mínims d’estructuració de
l’administració executiva insular.
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p) Aprovar-ne la plantilla de personal, la relació de llocs de feina i la fixació de la quantia de les
retribucions complementàries fixes i periòdiques dels empleats públics.

El fet que a l’opció c) de l’enunciat de la pregunta s’indiqui “Acceptar o rebutjar” i la Llei
indiqui “Acceptar i rebutjar” no canvia el sentit de la frase.
L’única funció que no correspon al Ple i, per tant, és la resposta correcta, és la que figura
a la resposta a), la de plantejar la qüestió de confiança que correspon al president
d’acord amb l’article 9.2.i) de la mateixa Llei.
Pregunta 32 - Torn lliure i promoció interna creuada
Reclamacions: 1
32) L'Estat pot harmonitzar les disposicions normatives de les comunitats autònomes:
a

Sempre que les Corts Generals ho autoritzin per majoria simple de cada una de les cambres.

b Mitjançant lleis que estableixin els principis necessaris.
c

Sempre que el Senat aprecii una necessitat d'interès general, per majoria absoluta dels seus membres.

d Sempre que no es tracti de matèries atribuïdes a la competència de les comunitats autònomes.

MTFR al·lega que, tot i que la resposta b) és correcta, la resposta c) es podria considerar
parcialment correcta perquè el Senat és part de les Corts Generals.
Resposta:
El Tribunal no accepta la reclamació perquè, d’acord amb l’article 150.3 de la Constitució
Espanyola, “L’Estat podrà dictar lleis que estableixin els principis necessaris per a harmonitzar les
disposicions normatives de les comunitats autònomes, fins i tot en el cas de matèries atribuïdes a
la seva competència, sempre que ho demani l’interès general. Correspon a les Corts Generals
d’apreciar l’existència d’aquesta necessitat, per majoria absoluta de cada cambra.”
Pel que fa a la resposta c), no és només el Senat qui ha d’apreciar la necessitat de l’interès
general sinó que són les Corts Generals.
L’única resposta correcta és la b).

Pregunta 39 - Torn lliure i promoció interna creuada
Reclamacions: 2
39) Quin tipus de modificació de crèdit es pot tramitar quan es recapta un ingrés no previst o superior al
pressupostat inicialment?
a

Generació de crèdit.

b Suplement de crèdit.
c

Incorporació de crèdit.

d Transferència de crèdit.

AMD i MAMF al·leguen que les modificacions de crèdit (articles 48 a 69 de la Llei de finances
de la comunitat autònoma de les Illes Balears) no estan incloses en el temari que sí inclou les
fases d'elaboració, aprovació, execució i control. Indiquen que les modificacions es troben
regulades en un apartat separat (secció III, capítol III, títol III de la Llei esmentada) a la resta
del temari.
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Resposta:
El Tribunal no accepta la reclamació. El Tema 23 “El pressupost. Concepte i finalitats. Els
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Estructura. Elaboració,
aprovació, execució i control” i les modificacions pressupostàries són variacions que es
produeixen en els pressuposts desprès de l’aprovació definitiva, com a conseqüència de
necessitats noves o imprevistes que no admeten demora en la seva execució, d’inexactituds
en els càlculs pressupostaris que es realitzaren, etc. Integren, per tant, un sistema regulat
que permet alterar els crèdits aprovats davant noves situacions i doten al pressupost de cert
grau de flexibilitat amb la finalitat de què l’activitat dels gestors es pugui adaptar al
naixement de noves necessitats dins el seu àmbit competencial. Per tant, no es pot negar
que aquesta pregunta bàsica sobre modificacions pressupostàries estigui inclosa dins del
temari, directament vinculada a l’aprovació i a l’execució dels pressuposts.
Les generacions de crèdit estan regulades a l’article 9 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre,
de finances de les Illes Balears, i a més, a la llei de pressuposts generals que s’aprova
anualment; dins els seus primers articles sempre es fa referència als diferents tipus de
modificacions de crèdits.

Pregunta 45 - Torn lliure i promoció interna creuada
Reclamacions: 2
45) El procediment restringit:
a Implica que qualsevol empresa interessada pot presentar una sol•licitud de participació en resposta a
una convocatòria de licitació.
b Implica que es poden negociar els termes del contracte amb els sol•licitants o candidats.
c Implica que qualsevol empresa que estigui vàlidament inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades pot presentar la seva proposició.
d No es pot aplicar per a contractes de serveis intel·lectuals d'especial complexitat, com és el cas d'alguns
serveis de consultoria, d'arquitectura o d'enginyeria.

MCCT al·lega que la resposta c) també és correcta sense més explicació.
RMPG al·lega que la resposta a) està mal redactada perquè la paraula que utilitza l’article 160
de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic és “podrà” i no “puede”.
Resposta:
El Tribunal no accepta la reclamació perquè la resposta i la seva redacció són correctes
d’acord amb l’article 160.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i les al·legacions no estan mínimament raonades.

Subsección 3.ª Procedimiento restringido
(..)
Artículo 160. Caracterización.
1. En el procedimiento restringido cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de
participación en respuesta a una convocatoria de licitación.
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Pregunta 46 - Torn lliure i promoció interna creuada
Reclamacions: 4
46) Quina de les següents no és una causa de pèrdua de la condició de funcionari de carrera?
a

La pèrdua de la nacionalitat.

b La sanció disciplinaria de suspensió de funcions que tengui caràcter ferm.
c La jubilació total.
d La pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic que tengui
caràcter ferm.

Reclamacions i Respostes:
MRCT al·lega que la pregunta està mal formulada perquè segons l’article 63 de la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic en totes les respostes es perd la condició
de funcionari per la qual cosa considera que cap d’elles és correcta.
El Tribunal no accepta l’al·legació. La persona al·legant confon la separació del servei ferma
amb la suspensió de funcions de caràcter ferm.
LFV al·lega que l’enunciat no especifica l’article de la Llei aplicable la qual cosa pot induir a
confusió. Indica que d’acord amb l’article 63 de l’EBEP la resposta a) és correcta perquè
l’article 65 de la mateixa Llei estableix que la pèrdua de nacionalitat no és una causa de
pèrdua de la condició de funcionari si es compleix el supòsit “que simultàniament s’adquirís la
nacionalitat d’algun dels esmentats Estats” (indicats al mateix article).
El Tribunal no accepta l’al·legació. La resposta b) donada per correcta és correcta i per tal que
la a) també fos correcta hauria de donar-se una situació que no s’exposa en la formulació de
la resposta al·legada, per la qual cosa no s’ha d’entendre implícita la situació que al·lega.
AMD al·lega que les respostes oferides s’haurien d’haver basat en les exposades en l’art. 57
de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ja que el temari proposat tracta concretament del personal al servei de
l’Administració de la CAIB.
El Tribunal no accepta l’al·legació ja que la normativa estatal és bàsica i no difereix.
EMK al·lega el següent en base al Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el
Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l’Administració General de
l’Estat “la suspensió té caràcter de ferma quan s’imposi en virtut de condemna criminal o sanció
disciplinària. La condemna i la sanció determinaran la pèrdua del lloc de feina, llevat que la
suspensió ferma no excedeixi de sis mesos”.
El Tribunal no accepta la reclamació perquè la pregunta es refereix a la pèrdua de la condició
de funcionari, no a la pèrdua del lloc de treball.
Finalment cal indicar que la resposta correcta a aquesta pregunta es troba a l’article 63 del
Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre:
Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.
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Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
a) La renuncia a la condición de funcionario.
b) La pérdida de la nacionalidad.
c) La jubilación total del funcionario.
d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que
tuviere carácter firme.

Pregunta 49 del Torn lliure i promoció interna creuada
Reclamacions: 3
49) La nota interna:
a

Es pot utilitzar per traslladar documents d'una conselleria a una altra.

b Es pot substituir per un ofici.
c

No és pròpiament un document administratiu.

d Es pot substituir per un missatge de correu electrònic.

ESCC i VSP al·leguen que la resposta b) (la nota interna es pot substituir per un ofici) també és
correcta d’acord amb el llibre d’estil ja que que la nota interna no pugui reemplaçar l’ofici no
significa que l’ofici no pugui substituir la nota interna ja que n’inclou les característiques.
MRCT Al·lega que la resposta a) és correcta perquè encara es segueixen emprant documents
tancats en un sobre que s’envien d’una conselleria a una altra o a una direcció general.
Resposta:
El Tribunal accepta les al·legacions de ESCC i VSP ja que considera que no és el mateix dir
que «la nota interna es pot substituir per un ofici » que el que diu literalment el llibre
d’estil «la nota interna no pot reemplaçar en cap cas l’ofici», es a dir, que encara que una
nota interna no pot substituir un ofici, un ofici sí podria substituir una nota interna.
La característica essencial de la nota interna és que ha de ser utilitzada sempre dins
l’àmbit restringit d’una mateixa conselleria mentre que l’ofici serveix tant per a
comunicacions entre òrgans i unitats de la mateixa Administració o d’una altra i, així
mateix, per relacionar-se amb persones físiques o jurídiques particulars.
Literalment el llibre d’estil indica el següent:
6. L’ofici
6.1. Definició

L’ofici és el document bàsic per a les comunicacions i s’empra per traslladar documents o continguts relacionats, usualment, amb la tramitació d’un procediment administratiu. Serveix tant per a comunicacions entre òrgans i unitats de la
mateixa Administració o d’una altra com per relacionar-se amb persones físiques o jurídiques particulars.
Tot i això, també es pot emprar com a comunicació no relacionada estrictament amb un procediment administratiu,
com en el cas d’un ofici de tramesa de documents diversos, de publicacions, etc. En aquest cas, no és necessari que hihi
consti la identificació del document.
Un ús molt habitual de l’ofici és la notificació, que es fa servir quan l’Administració, en l’àmbit d’un expedient administratiu, ha de comunicar a la persona interessada una decisió que afecta els seus drets o interessos, amb l’objectiu que
pugui exercir les accions que consideri pertinents. Els articles 40 a 46 de la Llei 39/2015 regulen els requisits de la notificació i les condicions generals per fer-les.
Cal fer notar que l’ofici pot ser substituït pel missatge de correu electrònic, més
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eficaç des del punt de vista comunicatiu (vegeu el capítol I de la part sisena).
8. La nota interna
8.1. Definició
La nota interna és el document que es pot fer servir per traslladar continguts sobre aspectes de funcionament intern.
S’usa, per tant, en àmbits restringits; això és, sempre en l’àmbit d’una mateixa conselleria. La nota interna no pot reemplaçar en cap cas l’ofici. D’altra banda, cal fer notar que pot ser substituïda pel missatge de correu electrònic, més eficaç
des del punt de vista comunicatiu (vegeu el capítol I de la part sisena).

Atès que no hi pot haver dues respostes correctes, el Tribunal acorda anul·lar aquesta
pregunta que haurà de ser substituïda per una de reserva.

Pregunta 53 - Torn lliure i promoció interna creuada
Reclamacions: 1
53) Quina de les següents no és causa d’ inadmissió d'un recurs administratiu?
a

Mancar de legitimació el recurrent.

b Tenir per objecte el recurs la impugnació d'una disposició administrativa de caràcter general.
c

Ser incompetent jeràrquicament l'òrgan a que s'adreça.

d Haver transcorregut el termini per interposar-lo.

MAMF al·lega en síntesi que la opció b) també podria ser correcta ja que no es troba
reflectida com a una de les causes d’ inadmissió detallades a l'article 116 de la Llei 39/2015.
Resposta:
El Tribunal no accepta la reclamació atès que la resposta a aquesta pregunta s’extreu de
la combinació de l’article 112.3 i de l’article 116 de la Llei 39/2015, ambdós inclosos a la
secció 1a “Principis generals” del capítol II “Recursos Administratius” del Títol V d’aquest
text legal.
Article 112. Objecte i classes.
(…)
3. Contra les disposicions administratives de caràcter general no es pot
interposar cap recurs en via administrativa.
(…)
Article 116. Causes d’inadmissió.
Són causes d’inadmissió les següents:
a) Ser incompetent l’òrgan administratiu, quan el competent pertanyi a una
altra Administració pública. El recurs s’ha de remetre a l’òrgan competent,
d’acord amb el que estableix l’article 14.1 de la Llei de règim jurídic del sector
públic.
b) No tenir legitimació el recurrent.
c) Tractar-se d’un acte no susceptible de recurs.
d) Haver transcorregut el termini per interposar el recurs.
e) Estar mancat el recurs manifestament de fonament.

Per últim, es posa de manifest que perquè una resposta sigui considerada correcta no és
necessari que estigui en el mateix article d’una norma ni tan sols en el mateix text legal,
el que sí és necessari és que sigui certa i veritable com és el cas.
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Pregunta 58 - Torn lliure i promoció interna creuada Reclamacions: 1
58) Quin és el número del servei telefònic d'informació general administrativa destinat a la ciutadania de
la comunitat autònoma de les Illes Balears?

a

El 012.

b L'112.
c

El 061.

d El 091.

ECL al·lega en síntesi que la resposta a aquesta pregunta ni està dins el temari ni té
fonament a cap norma jurídica.
Resposta:
El Tribunal no accepta la reclamació ja que entén que el contingut d’aquesta pregunta
està dins el temari publicat en les bases específiques de la convocatòria (BOIB núm. 57
de 30.04.2019); concretament dins el Tema 19 que conté els epígrafs següents:
“Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.
Canals d’atenció a la ciutadania: presencial, telefònic i electrònic. Acollida i informació al
ciutadà. Atenció de persones amb discapacitat. Transformació de les oficines de registre en
les oficines d’assistència en matèria de registre: noves funcions. Assistència en l’ús de mitjans
electrònics. Registre electrònic: normativa estatal bàsica i autonòmica. Sistema
d’interconnexió de registres: concepte. Queixes i suggeriments.”
El núm. de tel. 012 és el servei telefònic d’informació general administrativa destinat a la
ciutadania de la CAIB tal com es pot comprovar a la web d’atenció a la ciutadania:
https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/es/atencia_telefanica/
A més a més, cal dir que el contingut del temari d’unes oposicions no ha de respondre
necessàriament a la literalitat d’una norma jurídica; no obstant això, en aquest cas concret
s’informa que la Resolució 21 de novembre de 2012, de la Secretaria d’Estat de
Telecomunicacions i per la Societat de la Informació, s’atribueix el número 012 al servei
d’informació de les administracions autonòmiques ( BOE núm. 296 de 10.12.2012)

Pregunta 74 - Torn lliure i promoció interna creuada Reclamacions: 4
74) El règim d'incompatibilitats dels funcionaris de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears el regula:
a El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut bàsic
de l'empleat públic.

b

La Llei 3/2007, de 27 de març de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
La Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
d La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques.
c
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ESCC i VSP al·leguen que aquesta pregunta té tres respostes correctes. Indiquen que si bé el
règim d’incompatibilitats està regulat en la Llei 53/1984 aquesta norma va ser posteriorment
modificada pel Reial Decret legislatiu 5/2015 que aprova el text refós de la llei del Estatut de
l’Empleat Públic i, per altra banda, també es regula en l’article 130 de la Llei 3/2007, de la
Funció Pública de la CAIB.
MCC al·lega que aquesta pregunta té dues respostes correctes ja que el règim
d’incompatibilitats a més de a la Llei 53/1984 també es regula al capítol III del Títol X de la Llei
3/2007 Deures i règim d’incompatibilitats i també es troba regulada aquesta matèria a altres
articles d’aquesta norma com són el 99, 103, 124, 130, 137 i 138 .
CMM al·lega que tant la Llei 3/2007 en el capítol III Deures i règim d’incompatibilitats com la
Llei 53/1984, regulen el règim d’incompatibilitats dels funcionaris de l’Administració de la
Comunitat autònoma i, per tant, hi pot haver dues respostes correctes.
Resposta:
El Tribunal no accepta les reclamacions atès que l’article 130 de la Llei 3/2007 el que fa es
una remissió expressa a la normativa bàsica estatal per regular el règim
d’incompatibilitats, en aquest sentit s’expressa a l’exposició de motius d’aquesta norma:
El títol IX de la llei, «Drets, deures i incompatibilitats del personal funcionari», engloba tot un
conjunt de mesures que configuren la peculiaritat del règim estatutari del personal
funcionari.
(...)
Finalment, el capítol III regula, ordena i sistematitza els deures del personal funcionari i
introdueix novetats, com ara l’obligació de respectar la igualtat entre homes i dones, de no
utilitzar en profit propi o de terceres persones els béns i recursos de l’administració o
d’observar les mesures de salut laboral i prevenció de riscs. Especifica els distints tipus de
responsabilitats en què pot incórrer el personal al servei de l’administració i la manera de fer
efectiva la responsabilitat disciplinària, i remet el règim d’incompatibilitats a la normativa
bàsica estatal.
(...)

És a dir, la mera menció del règim d’incompatibilitats que fa l’article 130 de la Llei 3/2007 no
suposa la seva regulació sinó que consisteix en una simple remissió a altra norma que, en
aquest cas, no és altra que la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques i, que encara que va ser modificada entre
d’altres pel Reial Decret legislatiu 5/2015 que aprova el text refós de la llei de l’ Estatut de
l’Empleat Públic, això no implica que aquestes normes modificadores regulin el règim d’
incompatibilitats.
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Pregunta 76 - Torn lliure i promoció interna creuada
Reclamacions: 10
76) Senyalau la resposta correcta. D'acord amb la Llei de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, respecte de la suplència dels titulars dels òrgans administratius:

a.

Com a regla general, no és necessària la publicació de la designació de suplents en el «Butlletí Oficial de
les Illes Balears».

b.

En determinats casos, es pot establir de forma permanent.

c.

Només ha d'establir-se per a un àmbit específic.

d.

Només és possible per als supòsits d'absència, malaltia o vacant.

ESCC, MRF, MAMF, VSP, MMG i MARL al·leguen en síntesi que no hi ha cap resposta correcta. Entenen que d’acord amb l’article 32.1 de la Llei 3/2003 la suplència no només és
possible en supòsits d’absència malaltia o vacant perquè la Llei afegeix «llevat del que disposa la normativa específica per als membres del Govern” i aquesta excepció introduïda pels
membres del Govern invalidaria el “només” de la resposta que s’ha donat per correcta.
MC, RMRN al·leguen en síntesi que no hi ha cap resposta correcta.
CLC al·lega en síntesi que les respostes no són prou clares i creen confusió ja que entén
que la resposta d) no és del tot correcta (és possible en cas d’abstenció o de recusació) i
la resposta a) també es correcta perquè atès que la suplència no altera la competència
(art. 13) per la seva validesa no és necessària la seva publicació. CMM sol·licita l’anul·lació
de la pregunta atès l’article 13.1 de la Llei 40/2015, de 31 d’octubre, els casos de abstenció
i recusació també són supòsits de suplència i que, a més, en aquests casos no és necessària la publicació.
Resposta:
El Tribunal no accepta les al·legacions atès que la pregunta es refereix expressament a la Llei
de règim jurídic de l’Administració de la CAIB.
La resposta a) no és correcta perquè la Llei 3/2003, de 26 de març, estableix expressament que la designació de suplents s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, llevat que sigui per a supòsits concrets.
La resposta b) també és incorrecta perquè els titulars dels òrgans de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears s’han de substituir en les seves funcions, de
manera temporal.
La resposta c) també és incorrecta perquè les suplències es poden establir per a un àm bit general o per a un àmbit específic, i també per a supòsits concrets.

La resposta d), és la única correcta perquè l’enunciat de la pregunta fa referència a la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autòno ma de les Illes Balears.
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Pregunta 79 – PREGUNTA DE RESERVA - Torn lliure i promoció interna creuada Reclamacions: 2
79) D'acord amb la Llei del procediment administratiu comú, la declaració de lesivitat dels actes administratius:
a) És susceptible de recurs administratiu.
b) S'ha de notificar als interessats en el procediment.
c) És possible per recórrer contra els actes anul·lables que siguin favorables o desfavorables per als interessats.
d) No pot adoptar-se una vegada que hagin transcorregut quatre anys des que es va dictar l'acte administratiu.

MMG i MARL consideren que no hi ha cap resposta correcta ja que la resposta d) és incompleta atès que falta part del que disposa l’article 107.2 “ (…) i exigeix l’audiència prèvia de tots
els que apareguin com a interessats»
Resposta:
El Tribunal no accepta les reclamacions atès que el fet que no s’hagi traslladat a la res posta la dicció completa del segon paràgraf de l’article 107.2 de la Llei 39/2015 no des virtua la correcció de la resposta d) que té entitat en sí mateixa i, per una altra banda, la
resta de respostes són clarament incorrectes.
Article 107. Declaració de lesivitat d’actes anul·lables.
1. Les administracions públiques poden impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu els actes favorables per als interessats que siguin anul·lables de conformitat amb el que disposa l’article 48, amb la seva declaració prèvia de lesivitat per a l’interès públic.
2. La declaració de lesivitat no es pot adoptar una vegada transcorreguts quatre
anys des que es va dictar l’acte administratiu i exigeix l’audiència prèvia de tots els
qui hi apareguin com a interessats, en els termes que estableix l’article 82.
Sense perjudici del seu examen com a pressupòsit processal d’admissibilitat de
l’acció en el procés judicial corresponent, la declaració de lesivitat no és suscepti ble de recurs, si bé es pot notificar als interessats als mers efectes informatius.

Altres al·legacions:
CMM sol·licita informació referent al desprecintatge dels exàmens el dia 9 d’abril de
2022 a la UIB i la presència d’opositors en el moment del desprecintatge per confirmar
que no s’hagin produït filtracions que infringeixin els principis de seguretat, transparèn cia, objectivitat, imparcialitat i confiança, i, en el cas de que no hi hagi hagut desprecin tatge, sol·licita l’anul·lació de l’examen.
Resposta:
S’informa a CMM que els models d’exàmens han estat en tot moment custodiats pels
membres del Tribunal que tant durant el procés d’elaboració com el dia de la prova ga ranteixen personalment la confidencialitat de seu contingut.
Per altra banda, s’informa que una vegada realitzat el sorteig dels models de prova, rea litzat en presència de la presidenta i del secretari del Tribunal el mateix dia de l’examen
a les 8:00 hores a les dependències de l’EBAP, sorteig que els aspirants pogueren pre senciar via telemàtica, el secretari el va comunicar a la resta de membres del Tribunal
que es trobaven a les dependències de la ’UIB i en els centres d’Eivissa i Menorca que,
com a dipositaris dels models d’exàmens, varen obrir el sobre que els contenia i es va
procedir a fotocopiar el model C a la copisteria de cadascuna de les esmentades dependències. El membres del Tribunal varen controlar en tot moment aquest procés i, posteri 19 de 20

orment, una vegada fetes les còpies preceptives varen entregar personalment els exà mens a les persones encarregades de cada aula quan tots i cada un dels aspirants es tro baven ja dins d’aquestes.
En qualsevol cas, el Tribunal sempre ha actuat d’acord amb els principis d’objectivitat,
imparcialitat, agilitat, eficàcia i igualtat d’oportunitats entre ambdós sexes i, en tot cas,
en el respecte estricte del deure del sigil professional tal com disposen les bases
generals i les bases específiques d’aquest procés selectiu per la qual cosa es desestima la
sol·licitud d’anul·lació de la prova.

MICG i MPLF sol·liciten la seva inclusió a la llista d’aprovats perquè les seves puntuacions
són respectivament 5,2193 i 5,1439
Resposta:
El Tribunal informa a MICG i MPLF que en el moment de la publicació de la llista
provisional d’aprovats, la nota de tall és 5,57 per la qual cosa, totes les persones que han
obtingut puntuacions inferiors a aquesta no s’inclouen en la llista, tot això d’acord amb
el que disposen els paràgrafs cinquè i sisè del punt 1.1.1 «primer exercici» de l’annex 3
(Exercicis i temari) de les bases de les proves selectives per a l’ingrés al cos auxiliar de
l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 57 de
30/04/2019):
1.1 Torn lliure i promoció interna creuada
1. 1. 1. Primer exercici
(...)
Per superar-lo serà necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts, excepte quan hi
hagi més de 5 aspirants per plaça convocada (435 aspirants a l’illa de Mallorca, 45
aspirants a l’illa de Menorca, 70 aspirants a l’illa d’Eivissa i 5 aspirants a l’illa de
Formentera) amb una puntuació igual o superior a 5 punts. En aquest cas, la puntuació
mínima per superar l’exercici serà la que quedi fixada per la nota obtinguda per
l’aspirant situat per ordre de puntuació en el número 435 a l’illa de Mallorca, en el
número 45 a l’illa de Menorca, en el número 70 a l’ illa d’Eivissa i en el número 5 a l’illa
de Formentera. En cas d’empat en la puntuació mínima fixada per aquest procediment,
el nombre d’ aspirants que superin aquest exercici podrà ser superior a l’indicat per a
cada una de les illes, atès que s’hi inclouran totes les persones aspirants que hagin
obtingut la puntuació final fixada com a nota de tall com si haguessin superat l’exercici.
Aquesta limitació afecta els aspirants del torn lliure, excepte les persones que
participen en el torn de reserva de persones amb discapacitat, que han d’obtenir una
puntuació mínima de 5 punts per superar l’exercici, i no hi ha cap limitació en funció del
nombre de places convocades.
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