
Borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos superior 
de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, 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). 

Al·legacions presentades pels aspirants del cos superior:

Impugnació de la frase de capçalera del examen tipus test «Heu de contestar totes les 
preguntes»

Els membres del Tribunal decideixen considerar en relació a la frase a l’inici del full de preguntes
de l’examen tipus test "Heu de contestar totes les preguntes", que apareix a la capçalera de la 
prova realitzada, que aquesta frase no s'ha d'entendre de manera aïllada, sinó dins del context 
que marquen les Bases de la convocatòria, que indiquen clarament que poden quedar 
preguntes sense contestar. Al punt 8.3. de les Bases només es fa referència a què:

 «La prova selectiva consistirà en respondre per escrit un qüestionari tipus test de 50 preguntes 
amb quatre respostes alternatives de les quals només una és correcta. 

Cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 0,2 punts; les preguntes no resoltes, tant
si figuren totes les opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta, no es valoraran. 
Quant a les preguntes amb resposta errònia, es penalitzaran amb un terç del valor assignat a la 
resposta correcta.» 

Per tant, queda suficientment clar al punt 8.3 de les Bases de la convocatòria que les preguntes 
es poden deixar sense contestar. 

Per tant, i d’acord amb les instruccions facilitades el dia de l’examen pels col·laboradors d’aula, la
frase "Heu de contestar totes les preguntes" fa referència a que s’han d’intentar contestar totes 
les preguntes, incloses les preguntes de reserva. Per la qual cosa, els membres del Tribunal no 
accepta la impugnació.

Impugnació/al·legacions de les preguntes del examen tipus test:

Pregunta número 5 de l’examen tipus test:  
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Les al·legacions es basen en què aquesta pregunta està fora de temari i no es pot entendre que el 
seu contingut estigui inclòs al tema 5 de les bases «L'organització territorial de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears. El municipi. La província. Els consells insulars.»

Aquesta pregunta s’incardinaria en l’epígraf El municipi del tema 5, a més, la normativa bàsica que 
regula aquesta administració és la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
normativa vigent en el moment de realització de la prova selectiva. 

En conseqüència, en un temari d’un procés selectiu al cos superior de l’Administració general de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears no poden reduir el seu contingut a la simple enumeració 
de les diferents particions en què s’organitza territorialment la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, sense destacar-ne les seves principals característiques. L’article 61.2 del TREBEP especifica 
que «Els procediments de selecció han de cuidar especialment la connexió entre el tipus de 
proves que s’han de superar i l’adequació a l’acompliment de les tasques dels llocs de treball 
convocats, incloses, si s’escau, les proves pràctiques que siguin necessàries». 

Per la qual cosa, els membres del Tribunal consideren que aquesta pregunta número 5 no és 
susceptible d’anul·lació ja que queda perfectament ubicada en el temari.

Pregunta número 6 de l’examen tipus test:  

La pregunta demana indicar la resposta incorrecta. Les al·legacions es basen en què cap de les 
respostes són incorrectes. Els membres del Tribunal consideren que aquesta pregunta número 6 
no és susceptible d’anul·lació  i que la resposta correcta és la lletra d) atès que l’article 7.2. de la 
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectives de dones i homes estableix que «ha 
d’existir el propòsit o efecte d’atemptar contra la seva dignitat...» per aquest motiu la resposta d) és 
incorrecte i és la resposta vàlida per puntuar.

Pregunta número 7 de l’examen tipus test:  

Les al·legacions es basen en què la resposta b) de la pregunta 7 no és correcte.

La pregunta 7 estableix:
7. La Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears està constituïda pel conjunt de drets i obligacions de contingut 
economicofinancer la titularitat del qual correspon:
a) A l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, exclusivament. 
b) A l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als seus organismes autònoms, al Servei de Salut de les Illes 
Balears i a l’Agència Tributària de les Illes Balears. c) A l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als seus 
organismes autònoms i als consorcis adscrits a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb 
l’article 58 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
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d) A l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als seus organismes autònoms i a les entitats públiques 
empresarials dependents de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els membres del Tribunal consideren que la resposta b) és la correcta, atès que de l’article 2.1 de la 
llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Caib, en concordança amb les lletres c), d) i e) de 
l’article 1.3. de la mateixa llei, s’extreu que quan es fa referència a «als seus organismes autònoms» 
no dóna lloc a cap tipus de dubte de què es refereix als organismes autònoms de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears (CAIB), regulats a la Llei de finances de la Caib.

Per la qual cosa, els membres del Tribunal consideren que aquesta pregunta número 7 no és 
susceptible d’anul·lació.

Pregunta número 9 de l’examen tipus test:  

Les al·legacions es basen en què aquesta pregunta està fora de temari i no es pot entendre que el 
seu contingut estigui inclòs al tema 17 de les bases «El recurs contenciós administratiu: concepte i 
naturalesa jurídica. Les parts en el procés contenciós administratiu. Actes impugnables. 
Procediment general del recurs contenciós administratiu: requisits previs, iniciació i tramitació. El 
recurs de súplica, d'apel·lació, de cassació i de revisió. Recurs contenciós especial dels drets i de les 
llibertats fonamentals».
La qüestió plantejada en la pregunta 9 correspon als efectes de la sentència resolutòria del 
recurs contenciós administratiu. La sentència queda regulada en els articles 67 a 73 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, com un dels 
tràmits que s’incardinen dins el procediment general de resolució del recurs contenciós 
administratiu. Concretament, els efectes queden determinats en els articles 72 i 73.
La tramitació és, d’acord amb la definició que fa el Diccionari de la llengua catalana de l'Institut 
d'Estudis Catalans, l’acció de fer passar un afer pels tràmits deguts. Aquesta definició és 
semblant a la que fa el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española i que diu 
que és «la serie de trámites prescritos para un asunto, o de los seguidos en él». Per això, la 
finalització de la resolució del recurs contenciós administratiu, que és la sentència, és part de la 
tramitació d’aquest procediment, perquè sinó quedaria incomplet i no conclòs. 
Pel que fa al capítol de la Llei 29/1998 dedicat a l'execució de les sentències, aquest tracta 
aspectes concrets sobre com dur a terme l’execució, a diferència dels articles 67 a 73 indicats 
abans, que estableixen el procediment per formular la sentència i els seus efectes.
Així doncs, és evident que la sentència és un dels tràmits del procediment general del recurs 
contenciós administratiu i que, per tant, la qüestió que exposa la pregunta 9 queda inclosa dins els 
epígrafs del tema 17 del temari de la borsa extraordinària del cos superior. Per la qual cosa, els 
membres del Tribunal consideren que aquesta pregunta número 9 no és susceptible d’anul·lació.
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Pregunta número 14 de l’examen tipus test:  

Les al·legacions es basen en què aquesta pregunta està fora de temari i no es pot entendre que el 
seu contingut estigui inclòs al tema 6 de les bases «L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. 
Estructura i contingut bàsic. Principis fonamentals. La reforma de l'Estatut d'autonomia. El 
Parlament de les Illes Balears. El síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes».

Aquesta pregunta s’incardinaria en l’epígraf El Parlament de les Illes Balears del tema 6, i la 
normativa bàsica que regula aquesta entitat és el seu Reglament de funcionament i no només 
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que ja té un epígraf propi al tema.

En conseqüència, en un temari d’un procés selectiu al cos superior de l’Administració general de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears no poden reduir el seu contingut a la simple enumeració 
de les diferents institucions públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense 
destacar-ne les seves principals característiques. L’article 61.2 del TREBEP especifica que «Els 
procediments de selecció han de cuidar especialment la connexió entre el tipus de proves que 
s’han de superar i l’adequació a l’acompliment de les tasques dels llocs de treball convocats, 
incloses, si s’escau, les proves pràctiques que siguin necessàries». 

Per la qual cosa, els membres del Tribunal consideren que aquesta pregunta número 14 no és 
susceptible d’anul·lació ja que queda perfectament ubicada en el temari.

Pregunta número 16 de l’examen tipus test:  

Les al·legacions es basen en què aquesta pregunta està fora de temari i no es pot entendre que el 
seu contingut estigui inclòs al tema 23 de les bases «La regulació constitucional de la funció 
pública. La Llei de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El personal al 
servei de l'Administració pública: concepte i classes. Cossos, escales i especialitats i grups de 
classificació dels funcionaris. La selecció del personal funcionari. Els drets i deures dels funcionaris. 
Les incompatibilitats dels funcionaris. La responsabilitat dels funcionaris».

La qüestió i les respostes d’aquesta pregunta, tot i que se poden englobar dins la responsabilitat
dels funcionaris, estan extretes del què es disposa en els apartats 3 i 4 de l’article 98 del 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 (TREBEP), ubicat al títol dedicat al règim disciplinari. 
La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
fa referència en el capítol dedicat al deures i el règim d’incompatibilitats dels funcionaris als 
diferents tipus de responsabilitat que poden tenir els funcionaris, entre elles, la patrimonial (art. 
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126), la penal (art. 128) o la disciplinaria (art. 129). L'epígraf La responsabilitat dels funcionaris del 
tema 23 fa referència a aquests tipus de responsabilitat, però no a la qüestió que desenvolupa la
pregunta 16 del qüestionari, que sí que queda regulada en l’article 119 d’aquesta llei, però amb 
una altra literalitat.
És per això que els membres del Tribunal decideixen que aquesta pregunta número 16 s’ha 
d’anul·lar atès que aquesta pregunta no queda inclosa en el temari.

Pregunta número 19 de l’examen tipus test:  

Les al·legacions es basen en què aquesta pregunta està fora de temari i no es pot entendre que el 
seu contingut estigui inclòs al tema 5 de les bases «L'organització territorial de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears. El municipi. La província. Els consells insulars.»

Aquesta pregunta s’incardinaria en l’epígraf Els consells insulars del tema 5 i, en el moment de 
realització de la prova selectiva, la normativa que regulava aquesta administració era  la Llei 
8/2000, de 27 d’octubre, de Consells Insulars. En l’article 45 d’aquesta llei es disposa:

Article 45. Procediment de l’encomanda 
L’encomanda de gestió es farà per decret del Govern de les Illes Balears, amb conformitat prèvia del consell insular 
corresponent. El decret en concretarà l’abast, el contingut i les condicions i determinarà la dotació econòmica oportuna que 
n’asseguri la prestació efectiva. 

En conseqüència, en un temari d’un procés selectiu al cos superior de l’Administració general de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears no poden reduir el seu contingut a la simple enumeració 
de les diferents administracions en què s’organitza territorialment la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, sense destacar-ne les seves principals característiques. L’article 61.2 del TREBEP 
especifica que «Els procediments de selecció han de cuidar especialment la connexió entre el tipus 
de proves que s’han de superar i l’adequació a l’acompliment de les tasques dels llocs de treball 
convocats, incloses, si s’escau, les proves pràctiques que siguin necessàries». 

Per la qual cosa, els membres del Tribunal consideren que aquesta pregunta número 19 no és 
susceptible d’anul·lació ja que queda perfectament ubicada en el temari.

Pregunta número 20 de l’examen tipus test:  

Les al·legacions es basen en què aquesta pregunta està fora de temari i no es pot entendre que el 
seu contingut estigui inclòs al tema 8 de les bases «La Unió Europea. Tractats originaris i de 
modificació. Els membres de la Unió Europea. El sistema institucional de les comunitats europees. 
El Consell. La Comissió. El Parlament Europeu».
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El Títol III del Tractat de la Unió Europea està dedicat a les disposicions sobre les institucions (art. 
14 a 19). L’article 13.1 enumera les institucions de la Unió, entre les que es troba el Tribunal de 
Justícia de la Unió Europa. A l’article 19 es fa una breu descripció d’aquest tribunal dient el següent:
Article 19

1. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea comprèn el Tribunal de Justícia, el Tribunal General i els 
tribunals especialitzats. Garanteix l’observança del dret en la interpretació i l’aplicació dels tractats.

Els estats membres estableixen les vies de recurs necessàries per a garantir una tutela judicial efectiva en 
els àmbits d’aplicació del dret de la Unió.

2. El Tribunal de Justícia es compon d’un jutge per estat membre. És assistit per advocats generals.

El Tribunal General es compon, com a mínim, d’un jutge per estat membre.

Els jutges i advocats generals del Tribunal de Justícia i els jutges del Tribunal General són elegits d’entre 
personalitats que ofereixin plenes garanties d’independència i que reuneixin les condicions que estableixen 
els articles 253 i 254 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. Són nomenats de comú acord pels 
governs dels estats membres per a un període de sis anys. Els jutges i advocats generals sortints poden 
tornar a ésser nomenats.

3. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia, de conformitat amb els tractats:

a) sobre els recursos interposats per un estat membre, per una institució o per persones físiques o 
jurídiques;

b) a títol prejudicial, a petició dels òrgans jurisdiccionals nacionals, sobre la interpretació del dret de la Unió 
o sobre la validesa dels actes adoptats per les institucions;

c) en els altres casos que els tractats determinin.

En conseqüència, aquesta pregunta s’incardinaria en els epígrafs Tractats originaris i de modificació i
El sistema institucional de les comunitats europees del tema 8, perquè en un temari d’un procés 
selectiu al cos superior de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no 
poden reduir el seu contingut a la simple enumeració dels tractats o de les institucions europees, 
sense destacar-ne les seves principals característiques. L’article 61.2 del TREBEP especifica que «Els 
procediments de selecció han de cuidar especialment la connexió entre el tipus de proves que 
s’han de superar i l’adequació a l’acompliment de les tasques dels llocs de treball convocats, 
incloses, si s’escau, les proves pràctiques que siguin necessàries». Per la qual cosa, els membres 
del Tribunal consideren que aquesta pregunta número 20 no és susceptible d’anul·lació ja que 
queda perfectament ubicada en el temari.

Pregunta número 22 de l’examen tipus test:  

Les al·legacions es basen en què la resposta correcta a la pregunta és la a), és a dir, que un 
expedient d’expropiació forçosa l’inicia la declaració d’utilitat pública o interès social de la fi a què 
s’hagi d’afectar l’objecte expropiat. Els membres del Tribunal consideren que aquesta pregunta 
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número 22 no és susceptible d’anul·lació i que la resposta correcta és la lletra b) atès que l’article 
21.1 de la Llei de 16 de desembre de1954 d’expropiació forçosa així ho estableix:

«Artículo veintiuno. 1. El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio.»

A més, la declaració d’utilitat pública és un requisit previ a l’inici de l’expedient expropiatori: 

«Artículo noveno. Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés 
social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.» 

Pregunta número 26 de l’examen tipus test:  

Les al·legacions es basen en què no es pot condemnar dues vegades pel mateix fet, els membres 
del Tribunal consideren que aquesta pregunta número 26 no és susceptible d’anul·lació  i que la 
resposta correcta és la lletra c) atès que l’article 137.1.q) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció 
pública de la Caib estableix que es consideren faltes molt greus: L’agressió greu a qualsevol persona amb la

qual es relacioni en l’exercici de les funcions. 

Així els membres del Tribunal consideren que encara que hi hagi identitat de subjecte i fet, el 
fonament és diferent ja que l’article 137.1. q) esmentat es refereix a les agressions greus en 
l’exercici de les seves funcions com a funcionari.

Així ho estableix l’article 134.3 de la mateixa Llei que indica:

“Article 134. Principi de responsabilitat i de non bis in ídem 
1. Únicament poden ser sancionades per les accions o omissions constitutives de faltes disciplinàries les persones que 

en resultin responsables de conformitat amb el que disposa aquesta llei, encara que ho siguin per simple 
inobservança.

2. No es poden imposar dues sancions per la mateixa acció o omissió quan hi concorrin identitat de subjecte, fets i 
fonament.

3. La instrucció d’un procediment penal no exclou la tramitació d’un procediment disciplinari quan el fonament de la 
sanció que es pretén imposar sigui diferent del que persegueix la sanció penal. “

Pregunta número 28 de l’examen tipus test:  

Les al·legacions es basen en què aquesta pregunta està fora de temari i no es pot entendre que el 
seu contingut estigui inclòs al tema 21 de les bases «Els contractes administratius: classes de 
contractes i element. La forma dels contractes administratius. El procediment administratiu de 
contractació i les seves fases. La invalidesa dels contractes: causes. Drets i deures de les parts. Els 
convenis. La seva exclusió del marc de la Llei de contractes del sector públic».

Gremi de corredors, 10 , 
Pol. Son Rossinyol
07009 Palma                                                              7



Aquesta pregunta s’incardinaria en l’epígraf Els convenis del tema 21. Per la qual cosa, els membres 
del Tribunal consideren que aquesta pregunta número 28 no és susceptible d’anul·lació ja que 
queda perfectament ubicada en el temari.

Pregunta número 34 de l’examen tipus test:  

Les al·legacions es basen en què cap de les respostes són correctes atès que la resposta (lletra a)) 
no contempla tots els supòsits prevists a la normativa, només alguns d’ells. Els membres del 
Tribunal consideren que  aquesta pregunta número 34 no és susceptible d’anul·lació i que la 
resposta correcta és la lletra a) atès que l’article 168 a) de la Llei 9/2017 de contractes del sector 
públic preveu els dos supòsits contemplats a aquesta resposta.

Pregunta número 35 de l’examen tipus test:  

La pregunta número 35 sol·licita assenyalar la resposta incorrecta. Les al·legacions es basen en què
hi ha dues respostes incorrectes, ja que la resposta a) també és incorrecta, perquè no es diu a la 
Constitució espanyola que la moció de censura hagi de ser constructiva.

D’acord amb la pregunta, les respostes han de tenir relació amb el que estableix la Constitució 
en els articles que regulen la moció de censura. Aquests articles són el 113 i el 114, que disposen
el següent:

Article 113 
1. El Congrés dels Diputats pot exigir la responsabilitat política del Govern mitjançant l’adopció de la moció 
de censura per majoria absoluta. 

2. La moció de censura haurà de ser proposada com a mínim per la desena part dels diputats i haurà 
d’incloure un candidat a la Presidència del Govern. 

3. La moció de censura no podrà ser votada fins que hagin transcorregut cinc dies de la presentació 
d’aquesta. Dins els dos primers dies d’aquest termini podran presentar-se mocions alternatives. 

4. Si la moció de censura no fos aprovada pel Congrés, els signataris no en podran presentar cap més 
durant el mateix període de sessions. 

Article 114 
1. Si el Congrés nega la confiança al Govern, aquest presentarà la dimissió al Rei. A continuació s’haurà de 
procedir a la designació de president del Govern segons el que disposa l’article 99. 

2. Si el Congrés adopta una moció de censura, el Govern presentarà la dimissió al Rei, i s’entendrà que resta
investit de la confiança de la Cambra el candidat proposat dins la moció als efectes prevists per l’article 99. 
El Rei el nomenarà president del Govern. 

La resposta a) de la pregunta no està recollida al text d’aquests dos articles, perquè és una 
definició doctrinal i d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, les preguntes d’un 
examen tipus test no poden incloure elements que permetin raonablement posar en dubte la 
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validesa de la resposta elegida. Així ho diu la la Sentència del Tribunal Suprem de 6 de juny de 
2013:

[…] A lo dicho debe añadirse la doctrina que esta Sala ha declarado sobre las exigencias que han de cumplir las 
pruebas tipo test para que puedan tenerse por válidas pues los opositores tienen derecho a ser calificados según sus 
méritos  y capacidades, art. 103 CE. Consiste, en síntesis, en que, de la misma manera que al aspirante no se le permite 
ningún desarrollo explicativo de las razones de su opción, también habrá de existir una inequívoca correspondencia 
entre la pregunta formulada y la respuesta que se declare correcta entre las distintas alternativas enunciadas.

                 Lo relevante es que la pregunta no podrá incluir ningún elemento que permita razonablemente dudar
               sobre la validez de la respuesta elegida como correcta por el Tribunal Calificador. Por ello cualquier error      de 
formulación en las preguntas que pueda generar la más mínima duda en el aspirante impondrá su anulación […].

En conclusió, atès que la resposta a) i la resposta b) són incorrectes perquè no apareixen en els 
articles 113 i 114 de la Constitució i que la a) pot induir a error sobre la seva validesa, els membres 
del Tribunal decideixen que aquesta pregunta número 35 s’ha d’anul·lar basant-se en la 
jurisprudència exposada.

Pregunta número 36 de l’examen tipus test:  

Les al·legacions es basen en què aquesta pregunta està fora de temari i no es pot entendre que el 
seu contingut estigui inclòs al tema 11 de les bases «L'Administració pública. Tipus 
d'administracions públiques. Principis constitucionals informadors. L'Administració de l'Estat, de 
les comunitats autònomes i dels ens locals. La pluralitat d'ordenaments jurídics i els seus 
principis de relació. La concurrència normativa entre l'Estat i les comunitats autònomes. 
L'execució autonòmica de la legislació estatal. La coordinació estatal. Les delegacions estatals, 
l'harmonització legislativa i la intervenció coercitiva. La prevalença i supletorietat del dret 
estatal»

Aquesta pregunta s’incardinaria en els epígrafs: La pluralitat d’ordenaments jurídics i els seus 
principis de relació i La concurrència normativa entre l'Estat i les comunitats autònomes del tema 11. 
Per la qual cosa, els membres del Tribunal consideren que aquesta pregunta número 36 no és 
susceptible d’anul·lació ja que queda perfectament ubicada en el temari.

Pregunta número 41 de l’examen tipus test:  

Les al·legacions es basen en què cap de les respostes és correcta, atès que la reiterada 
jurisprudència del Tribunal Suprem ha establert que no hi ha un termini per inteposar un recurs 
contenciós administratiu contra un acte pressumpte. 

L’enunciat de la pregunta és el següent:
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41. D’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, indicau el termini 
per interposar un recurs contenciós administratiu contra un acte presumpte:
a) Tres mesos. 
b) Un mes. 
c) Dos mesos.
d) Sis mesos.

La pregunta és clara i no dóna lloc a cap confusió. La redacció de la pregunta especifica que el 
termini d’impugnació és en relació al que recull la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa; i aquesta Llei recull en l’article 46 que el termini 
d’interposició contra un acte presumpte és de sis mesos.

És cert que la jurisprudència ha deixat sense efecte aquest termini de sis mesos i ja no es tracta 
d’un termini que provoqui la preclusió, sinó que queda obert sense limitació. Ara bé, tant l’article
com la Llei no han estat  modificats, encara que no s’aplica de conformitat amb el que ha 
declarat la jurisprudència. La jurisprudència no declara derogat l’article 46 de la LJCA, sinó que 
simplement fa una interpretació precisa d’aquest article i proclama que després de la 
configuració del silenci administratiu negatiu establert per la Llei 4/1999 com a una ficció 
jurídica, aquest article ha deixat d’estar inclòs en la literalitat i, en conseqüència, en l’àmbit 
d’aplicació de l’article 46 de la LJCA. 

No obstant la proclamació jurisprudencial, la formulació de la pregunta no indueix a cap 
confusió; atès que, en primer lloc, no existeix cap resposta que reculli la que podria ser la 
correcta ( que ja no s’aplica l’article 46, o que jurisprudencialment el termini s’ha declarat obert i 
no preclusió etc.) En segon lloc, la formulació de la pregunta determina que el termini és segons
la Llei 29/1998, i com que en la Llei 29/1998 continua l’article redactat i surt en qualsevol versió 
consolidada de l’esmentada Llei, la pregunta no està induint a confusió. Per tant, l’aspirant no ha
pogut tenir cap dubte sobre quina era la resposta correcta perquè la resposta sempre ha estat 
delimitada per la Llei 29/1998. 

La STS 1162/2021, de 15 de març de 2021 estableix:
La formulación de las citadas preguntas impugnadas no resulta equivoca, y la identificación de las respuestas 
correctas no puede ser calificada de errónea ni confusa, teniendo en cuenta, además, que la parte recurrente 
fundamenta su pretensión de nulidad sobre un sustrato de afirmaciones apodícticas o citas doctrinales que 
intentan sembrar, sin éxito, una duda sobre el acierto de la respuesta considerada correcta. No apreciamos, 
por tanto, con la necesaria evidencia que debe concurrir en estos casos, más allá de artificiales polémicas, la 
incorrección de la respuesta que permite la calificación del acierto (...)

Una altra qüestió diferent és que ja no s’apliqui aquest termini o que hagi quedat derogat 
implícitament (que no de manera expressa). Únicament hagués estat susceptible d’anul·lació si la 
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pregunta no hagués concretat que era el termini recollit en la Llei 29/1998 i, alhora, hi hagués una 
resposta en el sentit indicat de què el termini no es preclusiu per a l’administrat.
Per tant, els membres del Tribunal consideren que aquesta pregunta número 41 no és susceptible
d’anul·lació.

Pregunta número 44 de l’examen tipus test:  

Les al·legacions es basen en què aquesta pregunta està fora de temari i no es pot entendre que el 
seu contingut estigui inclòs al tema 26 de les bases «El dret pressupostari. Els principis 
pressupostaris. El pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Elaboració, estructura, 
execució i contingut. Els crèdits pressupostaris i principi d'especialitat. El control intern i extern dels 
pressuposts».
Si ens centram purament en el que diu l’epígraf Els crèdits pressupostaris i principi d'especialitat, 
aquest fa referència al que estableix l’article 48 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de 
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i per tant, la pregunta estaria fora de 
temari perquè la matèria que es tracta a la pregunta 44 se regula en l’article 60 de la mateixa 
llei. Però tractant-se del cos superior, i d’acord amb l’article 61.2 del TREBEP abans citat, no es 
pot limitar l’extensió d’aquest epígraf a un sol article que és merament descriptiu malgrat la 
literalitat esmentada. Així doncs, s’ha de sobreentendre que l’epígraf Els crèdits pressupostaris i 
principi d'especialitat inclou tots els articles del títol II ─que regula els pressuposts generals de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears─, que inclouen el règim de crèdits pressupostaris i les 
modificacions. 
Per tot això, els membres del Tribunal consideren que aquesta pregunta número 44 no és 
susceptible d’anul·lació ja que queda perfectament ubicada en el temari.

Pregunta número 46 de l’examen tipus test:  

Les al·legacions es basen en què la pregunta és inexacta.

La pregunta 46 estableix:
46. Tal com estableix l’article 16 del Tractat de la Unió Europea i respecte de la composició del Consell, aquest:
a) Estarà compost pels representants permanents dels Estats membre davant la Unió Europea, facultats per comprometre el 
govern de l’Estat membre que representen i per exercir el dret de vot. 
b) Estarà compost pels caps d’Estat o de Govern dels Estats membre, així com pel seu president i pel president de la Comissió. 
Participarà en els seus treballs l’alt representant de la Unió per a Afers exteriors i Política de Seguretat. 
c) Estarà compost per un representant de cada Estat membre, de rang ministerial, el president de la Comissió Europea i l’alt 
representant de la Unió per a Afers exteriors i Política de Seguretat.
d) Estarà compost per un representant de cada Estat membre, de rang ministerial, facultat per comprometre el Govern de l’Estat 
membre que representa i per exercir el dret de vot 
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Els membres del Tribunal consideren que aquesta pregunta no és inexacta. L’article 16.2. de la 
versió consolidada del Tractat de la Unió Europea publicat al DOUE el 30 de març de 2010 regula de
forma clara la composició del Consell.

Per tot això, els membres del Tribunal consideren que aquesta pregunta número 46 no és 
susceptible d’anul·lació.

Pregunta número 48 de l’examen tipus test:  

Les al·legacions es basen en què tant la resposta a) com la d) serien correctes.
La pregunta 48 estableix:

48. Una vegada indemnitzats els particulars pels danys i perjudicis soferts, l’administració corresponent pot exigir a les seves 
autoritats i altre personal al seu servei la responsabilitat en la qual haguessin incorregut per dol, o culpa o negligència greus, 
amb instrucció prèvia del procediment corresponent?
a) Sí, i posa fi a la via administrativa. 
b) Sí, i tal acte administratiu causa estat, excepte irresponsabilitat basada en criteris objectius. 
c) No, excepte irresponsabilitat basada en criteris objectius i amb els requisits enunciats en la llei.
d) Sí, d’ofici en via administrativa

El tribunal qualificador considera que la resposta d) indicada com a correcta a l’examen està 
recollida a l’article 36.2 de la Llei 40/2015 i la resposta a) també està regulada a l’apartat 5 del 
mateix article. Per tant, el Tribunal qualificador, atès que hi ha dues respostes correctes, decideix 
anul·lar la pregunta  48.

S’ha de recordar que la jurisprudència el que proclama per anul·lar una pregunta és que s’hagin 
produït dubtes raonables sobre quina és la resposta correcta i que per aquest motiu no tingui 
justificació racional acceptar la validesa únicament d’una d’elles. S’exigeix una exactitud i precisió tal
en la formulació de les proves o de les respostes, que faci inequívoca quina és la resposta més 
encertada entre les diferents opcions oferides.

Pregunta número 50 de l’examen tipus test:  

Les al·legacions es basen en què la resposta correcta seria la c), atès que la pregunta fa referència a
la reducció de la jornada, a més del dret al permís prevists ambdós al mateix article 48 g) del Text 
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

L’enunciat de la pregunta és el següent:

50. Indicau la resposta correcta. En relació amb el dret d’un funcionari a sol•licitar una reducció de la jornada laboral per 
naixement de fills prematurs o perquè per qualsevol altra causa han de romandre hospitalitzats a continuació del part, que 
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recull l’article 48 del 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:
a) La reducció pot ser de fins al cinquanta per cent de la jornada laboral i percebre les retribucions íntegres. 
b) Té dret a absentar-se de la feina durant un màxim de dues hores diàries i percebre les retribucions íntegres. 
c) No serà retribuït.
d) Estarà motivat i serà pel termini màxim d’un mes. 

Efectivament, aquesta pregunta pot donar lloc a confusió, atès que està incorrectament formulada 
si tenim en compte la resposta que s’ha donat per correcta. Compartim en la seva integritat 
l’al·legació formulada i els motius que explica per a la seva anul·lació. En puritat, la resposta 
correcta, si atenem a la literalitat de la pregunta, seria la c) No serà retribuït i no la que s’ha marcat 
com a correcta per l’Administració. El plantejament de la pregunta està manifestament mal 
formulat, ja que en el supòsit de naixement per fills prematurs o que hagin d’estar hospitalitzats, 
existeixen dos permisos diferents: un, el dret a absentar-se 2 hores amb retribució, i un altre dret 
afegit que és la possibilitat de reducció de jornada de treball fins a 2 hores sense retribució. Així 
doncs, la pregunta recull literalment el dret a una reducció de jornada i no el dret a absentar-se de 
la feina; amb la qual cosa la resposta considerada com a correcta no coincideix amb la resposta 
que respon al tenor literal de la formulació, atès que quan es tracta d’una reducció de jornada, el 
funcionari no serà retribuït. Per tant, aquesta pregunta, així com la resposta que es considerada 
com a vàlida, produeix confusió en els aspirants i hauria de ser anul·lada.

Per tant, el Tribunal qualificador, atès que hi ha dues respostes correctes, decideix anul·lar la 
pregunta  50.
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