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EXPEDIENT: 1660/2020
TIPUS: PROCEDIMENT SELECTIU PER A L’ACCÉS COM A PERSONAL 
FUNCIONARI DE
CARRERA
TÍTOL: DUES PLACES DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
ÒRGAN COMPETENT: BATLIA

ANUNCI

El Tribunal Qualificador del procediment selectiu per a l’accés com a personal 
funcionari de carrera, per torn lliure, de dues places de tècnic d’administració 
general, mitjançant concurs-oposició, en sessió celebrada dia 21 d’abril de 2021, ha 
acordat fer públic, els següents pronunciaments:

Primer.- Anul·lar d'ofici la pregunta tercera de l'examen perquè no hi ha cap 
resposta que sigui del tot correcta i que  la literalitat del precepte 13.2 CE no és la 
que resulta reflectit a les respostes i en conseqüència, corregir la pregunta de 
reserva número 1, puntuant novament els exercicis. Així mateix, fer constar 
l'anul·lació d'aquesta pregunta a la plantilla de respostes publicades a la pàgina web 
municipal.

Segon.- Estimar les sol·licituds de revisió de puntuació següents:
 
- Sol·licitud de revisió d'examen número Re. 4214/2021, de dia 14.04.2021, 
presentada per la senyora Aina Maria Duran, atès que per errada, es varen puntuar 
les preguntes no contestades com si foren errònies i les errònies com si foren no 
contestades, la qual cosa va originar una puntuació de 8,8 i per tant, va resultar no 
apte. Atès que es va tractar d'una errada material a l'hora de puntuar, tenint en 
compte que té 56 respostes encertades, 36 de no contestades i 8 d'errònies, la 
puntuació correcta és 10'667, i per tant, l'aspirant ha resultat aprovada.  

- Reclamació número 4102/2021, de dia 13.04.2021, presentada per la senyora 
Francisca Eva Ribot Muñoz, atès que, repassades les preguntes de l'examen, es 
constata que per error material, la pregunta núm. 93 no figura corregida i està 
contestada correctament, així resulta que les preguntes correctes són 72 i 17 
d'incorrectes, assolint l'aspirant una puntuació de 13,266.

- Apartat primer de la reclamació número Re. 4155/2021, de dia 13.04.2021, 
presentada pel senyor Raúl Cabrera Bestard, atès que repassada la correcció de les 
preguntes de l'examen es comprova que les contestades correctament són 73 en 
lloc de 72 i 7 errònies, obtenint l'aspirant una puntuació de 14,133.
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- Apartat segon de la reclamació número Re. 4155/2021, de dia 13.04.2021, 
presentada per senyor Raúl Cabrera Bestard i punt primer de la reclamació número 
Re.4277/2021, de dia 14.04.2021, presentada pel senyor Antonio Alfonso Gonzàlez 
Zarza.

Fonamentació: Tal com figura al punt primer dels acords, el tribunal ha anul·lat d'ofici 
la pregunta tercera de l'examen.

Tercer.-  Desestimar les reclamacions següents:

- Segon punt de la reclamació núm. Re. 4277/2021, de dia 14.04.2021, presentada 
pel senyor Antonio Alfonso Gonzàlez Zarza. 

Fonamentació: El Tribunal considera que tant la pregunta 17 com la resposta 
assenyalada estan correctament formulades, perquè la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del Règim Local, com a llei bàsica, estableix al seu article 
núm. 3 que són entitats locals territorials el municipi, la província i la illa en els 
arxipèlags balear i canari. L'aspirant confon l'element organització amb el que són 
les entitats locals territorials. Quan una CCAA és uniprovincial, aquesta coincideix 
amb la província; prova d'això és la Llei 13/1997, de 25 d'abril per la que passa a 
denominar-se oficialment Illes Balears la província de Balears (BOE núm. 100). 

- Reclamació número Re. 4372/2021, de dia 15.04.2021, presentada pel senyor 
Manuel Castilla Carmona.

Fonamentació:

1) En relació a la pregunta núm. 19, vist el que disposa l'article 17 de Llei 20/2006, 
l'únic enunciat de les respostes que coincideix literalment amb el que disposa aquest 
article és la resposta contemplada a l'apartat c). Per altra banda, tal com determina 
l'article 9.1 de l'esmentat cos legal, un dels elements del municipi és la població, no 
el veïnatge.

2) Pel que fa a la pregunta núm. 22,  el Tribunal considera que la resposta correcta 
és l'opció a) que parla de cinc membres, perquè l'article 80 de la llei 20/2006, de 15 
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, quan estableix que el 
plenari "celebrarà una sessió extraordinària quan així ho estableixi una disposició 
legal o quan el president o la presidenta ho decideixi, per iniciativa pròpia o a 
sol·licitud de una quarta part, com a mínim, del nombre legal de membres de la 
corporació ..." determina que si hi ha fraccions, aquestes s'hagin de completar per 
excés, ja que si no es tenen en compte els decimals no es compliria amb aquest límit 
mínim que estableix la norma quan parla "com a mínim". El mateix criteri és recollit a 
l'article 99.3 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROF, quan parla del còmput 
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dels dos terços del nombre de vots i exigeix que els vots afirmatius "igualin o 
superin" aquest dos terços.

Els articles a que fa referència l'aspirant en la seva al·legació on es determina que 
no es tindran en compte els decimals, fan referència a màxims, quan parla de "no 
podrà excedir", "no podrà ser superior" i no a mínims.

3) En relació a la pregunta número 79,  resulta que la  Llei 11/2016 únicament 
compta amb els annexos I i II, ja que els annexos III i IV varen ésser suprimits per la 
Llei 9/2018, per la qual cosa, la referència a annexes I i II no és rellevant a l'hora de 
formular la pregunta, ja que són els únics que consten a la llei.

4) Pel que fa a la pregunta 89, l'article 6 del RDL 2/2015, de 23 d'octubre, pel que 
s'aprova el text refús de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, indica, al seu punt 1 
que "Es prohibeix l'admissió al treball a menors de setze anys"  i que les excepcions 
que fa aquest article al seu apartat 4, parla de "intervencions de menors de setze 
anys en espectacles públics". Aquestes intervencions no s'han de confondre amb la 
seva capacitat per a contractar en l'àmbit laboral.

Quart.- Atorgar les puntuacions definitives que seguidament es relacionen:

  Nº 
    Ordre PRIMER LLINATGE SEGON LLINATGE NOM DNI Puntuació

Final

1 PALOU VALENZUELA PEDRO VICENTE **0880*** 16,133
2 GALLARDO DE ARRIBA SEBASTIÀ 18**4**2* 15,133
3 TRIAS FERRER MARTA **1**811* 14,800
4 LLORET GARCIA MARIA BELEN **05*40** 14,733
5 AMENGUAL JAUME BARTOMEU **1**667* 14,600
6 SIERRA ALZAMORA MARIO **521**1* 14,333
7 ROSSELLO FORNES NÚRIA ****58*8J 14,333
8 GOMEZ DE LA CRUZ JOSE **10*80** 14,333
9 CABRERA BESTARD RAUL ****532*T 14,133

10 FERRANDO RIERA GUILLEM **0*63**S 13,733
11 CASABLANCA GARCÍA ARIADNA **03**54* 13,133
12 RIBOT MUÑOZ FRANCISCA EVA **1***40C 13,000
13 JOY MARROIG MARIA TERESA **1**0*5Q 12,933
14 VERGER AGUILAR MARIA DE LLUCH **07**37* 12,867
15 DÍEZ MARTÍN-LUENGO MARIA ESTHER **0*5*0*Y 12,800
16 CAIMARIS ALBALÁ FRANCISCO BERNABE 4***8**6L 12,733
17 ENSEÑAT INÉS MATIES **11***0C 12,600
18 GINARD BAUZA BARTOMEU RAFEL ****023*E 12,600
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Cinquè.- Publicar aquests acords en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de 
l'ajuntament (www.alcudia.net), amb l'advertiment que contra aquests acords, que no 
posen fi a la via administrativa, els aspirants podran interposar, en el termini d'un mes 
a comptar des del dia següent a la publicació, recurs d'alçada davant la Batlessa,  
com  òrgan competent per a resoldre. Tot això de conformitat amb l'establert en els 
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú, sense perjudici d'exercitar qualsevol altre acció que estimin pertinent.

Sisè.- Convocar als aspirants que han superat el primer exercici per a la realització 
del segon exercici, el proper dia 12 de maig, a les 16.00 hores, al Col·legi Porta d'Es 
Moll, situat a la Plaça Carles V.

Alcúdia, en data de la signatura.

El Secretari del Tribunal Qualificador,

Joan Seguí Serra.

19 NADAL CANAVES PERE ANTONI **2121*** 12,267
20 JUAREZ VILLALONGA MARTA **542***W 11,933
21 GARCÍA PARADELA JUAN JOSÉ ***280**H 11,867
22 AMENGUAL MESQUIDA MARTA **1*46**G 11,800
23 BOSCH GENESTRA MARIA CRISTINA **186***F 11,667
24 FUSTER MOYA ANTÒNIA MARIA **20*54** 11,667
25 VICENS MORRO JORDI 7**13**5* 11,667
26 MONSERRAT GELABERT ANDRÉS **47*0**S 11,467
27 MENDO ROMERO DANIEL JOSÉ **1*0**1C 11,267
28 FRAU RAMIS MARIA TERESA **2123*** 11,133
29 MAS CORTÉS MARIA MAGDALENA **0*5*40* 10,867
30 CERDÀ CAPÓ MATIES 18****17* 10,800
31 BESTARD PEÑA GUILLEM **1*11**T 10,733
32 GAYA DURAN AINA MARIA **53**25* 10,600
33 PALOU ROTGER JAUME **2*42**D 10,333
34 GONZALEZ ZARZA ANTONIO ALFONSO **055*5** 10,267
35 FERNANDEZ LOBETE ROSA MARIA **0**10*K 10,200
36 OLABARRIA VAQUERO FRANCISCO BORJA ***3*8*3S 10,133
37 GELABERT MAYRATA CRISTINA ****18*7K 10,067
38 COLL MARTINEZ MARTA **47**1*F 10,067
39 JAUME FERRER VICTÒRIA **1*28**R 10,000
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