
Borsa de treball extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del 

cos administratiu, de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears, a l’illa de Mallorca, convocat per la Resolució de la consellera de Presidència, 

Funció Pública i Igualtat de 14 de febrer de 2022 (BOIB núm. 27, de 19 de febrer de 2022). 

1. Al·legacions presentades pels aspirants del cos administratiu:

1.1.  Es presenta impugnació de la pregunta núm. 19 , al·lega que son correctes les 

respostes c) i d).

El tribunal no accepta la impugnació, considera que la resposta correcta és la c) ja que 

coincideix amb els requisits establerts per poder prosperar una iniciativa de reforma de l’estatut 

d’autonomia d’acord amb l’article 139.2 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma 

de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 

1.2.  Es presenta impugnació de la pregunta 1, al·lega que no està d’acord amb la resposta 

d) que el tribunal ha considerat la correcta, sol·licita l’anulació de la pregunta.

El tribunal no accepta la impugnació.

A la pregunta  núm. 1 s’ha d'assenyalar la resposta incorrecta. La resposta d) diu textualment 

“Amb relació al tractament de dades relatives a les infraccions i les sancions administratives, 

únicament és possible quan dugui a terme advocats i procuradors i tingui per objecte recollir la 

informació sol·licitada pels seus clients per a l’exercici de les seves funcions.”, és incorrecta d’acord 

amb l’article 27 de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals, ja que en el seu punt 27.1 a)  exigeix que els responsables d’aquests 

tractaments siguin els òrgans competents per a la instrucció del procediment sancionador, per a

la declaració de les infraccions o la imposició de les sancions, i el punt 27.2  autoritza quan no es 

compleixi alguna de les condicions que preveu l’apartat 27.1, els tractaments de dades referides 
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a infraccions i sancions administratives han de tenir el consentiment de l’interessat o els ha 

d’autoritzar una norma amb rang de llei, en la qual s’han de regular, si s’escau, garanties 

addicionals per als drets i les llibertats dels afectats.

Per tant, és incorrecte l’afirmació de la resposta d), atès que l’article 27 autoritza a altres 

persones o òrgans, a més dels advocats i procuradors, a realitzar el tractament de dades 

relatives a les infraccions i les sancions administratives.

1.3. Es presenta impugnació de la pregunta núm. 24, al·lega que està mal formulada per 

ser incompleta la resposta.

El tribunal no accepta la impugnació. És cert que l’enunciat de la pregunta fa referencia als 

articles 2 i 8 de l’Estatut d’Autonomia, ara bé , no és necessari que la resposta correcta contengui

textualment aquests dos articles, si no només una part d’algun d’ells que sigui correcte. En 

aquest cas la única resposta correcta és la b).
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