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Expedient: 2021/4288

Tipus: Procediment selectiu per a l’accés com a personal funcionari de carrera d’un/a administratiu/va 
d’administració general (subgrup C1).

Acta de la sessió núm. 2 del Tribunal Qualificador

A la Ciutat d’Alcúdia, en data 29 de juny de 2022, a les 13 hores

ASSISTENTS

- Presidenta: Maria Suau Juan

- Vocal 1a: Caterina Crespí Serra

- Vocal 2n: Joan Cladera Serra

- Secretària (suplent): Francisca Adrover Cànaves

ABSENTS

- Vocal 3a: Francesca Palou Cifre (s’ha excusat d’assistir-hi)

Atès que existeix el quòrum requerit, es procedeix a obrir la sessió del Tribunal Qualificador del 
procediment selectiu d’accés, com a personal funcionari de carrera, per torn lliure, d’una plaça 
d’administratiu/va d’administració general, mitjançant concurs-oposició. L’objecte de la sessió és l’estudi i 
resposta a les al·legacions i reclamacions presentades a la relació provisional d’aspirants que han resultat 
aptes i la qualificació obtinguda en el primer exercici de la fase d’oposició.

Una vegada concloses les deliberacions i sense més incidències, el Tribunal Qualificador ha acordat per 
unanimitat:

Primer. Estimar les sol·licituds de revisió de preguntes i puntuació següents:

- Sol·licitud de revisió núm. 2022-7361, de dia 08-06-2022, presentada per la senyora Aina Truyol 
Fiol, en què indica que la pregunta 1 pot induir a equívocs, atès que “no especifica de quin 
procediment de reforma es tracta (especial o ordinari) segons els articles 167 i 168 de la 
Constitució”.

Fonamentació: El Tribunal considera que si bé la formulació de la pregunta és un literal de l’article 
167 CE, que indica que la reforma constitucional requereix l’aprovació de 3/5 parts de cada una 
de les cambres -resposta a)-; la pregunta pot induir a equívocs, atès que la revisió constitucional 
“agreujada” formulada en l’article 168 CE, requereix en canvi una majoria de 2/3 parts de cada 
cambra -resposta c)-. El Tribunal ha considerat que la “reforma” i la “revisió” són en aquest cas 
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particular sinònims, raó per la qual la pregunta formulada hauria d’haver especificat a quin tipus 
de modificació constitucional es referia. 

Per tant, s’anul·la la pregunta núm. 1 i es substitueix per la pregunta reserva núm. 1

- Sol·licitud de revisió núm. 2022-7387, de dia 08-06-2022, presentada per la senyora Vanesa Bauzà 
Thorbrugge, en què indica que la pregunta 18, en la qual es demana per la funció del Consell 
Europeu, es errònia en la resposta “a) Representar els governs dels estats membres, adaptar la 
legislació europea i coordinar les polítiques de la Unió Europea”. 

Fonamentació: certament, d’acord amb l’article 16 del TUE i els articles 237 a 243 TFUE, les 
funcions esmentades en la resposta a) corresponen al Consell de la Unió Europea, institució 
distinta al Consell Europeu.

Per tant, i atès que cap de les respostes restants inclou funcions del Consell Europeu, cal anul·lar 
la pregunta núm. 18 i substituir-la per la pregunta reserva núm. 2

- Sol·licitud núm. 2022-7340, de 08-06-2022, presentada per la senyora Jerònia Maria Binimelis 
Feliu, en què indica que a la pregunta 50, amb el literal :“Poden les Ordenances fiscals establir 
beneficis fiscals?” la resposta considerada correcta “a) Només si així ho preveu una norma amb 
rang de llei” és incompleta, atès que no fa referència a aquells beneficis derivats de l’aplicació de 
tractats internacionals, d’acord amb l’article 9.1 paràgraf 1r del TRLHL.

A tals efectes cal indicar que:

Efectivament, l’article 9 TRLHL indica que “No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los 
tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de 
la aplicación de los Tratados Internacionales”. Per tant, el literal de la resposta obvia una part del 
contingut de l’article (els beneficis fiscals derivats de l’aplicació dels tractats internacionals) raó 
per la qual no es pot introduir la resposta correcta amb l’adverbi “només”, ja que així es 
restringeix aquesta segona possibilitat.

Per tant, i com que cap de les respostes es pot considerar completament correcta, cal estimar 
l’al·legació i anul·lar la pregunta núm. 50, que es substitueix per la pregunta de reserva núm. 3

Segon. Desestimar les sol·licituds de revisió de preguntes i puntuació següents:

- Sol·licitud de revisió núm. 2022-7387, de dia 08-06-2022, presentada per la senyora Vanesa Bauzà 
Thorbrugge, pel que fa a la pregunta núm. 32, en què indica que “según los artículos 116-120 
LCSP, los expedientes de contratación pueden tramitarse a través del procedimiento ordinario, 
pueden tramitarse a través de un contrato menor, pueden tramitarse siguiente el procedimiento 
de urgencia o pueden tener el carácter de emergencia. La respuesta que el tribunal considera 

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació c932bdf24e0a4aadac1522aafb8bc0de001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ia
 S

u
au

 J
u

an
05

/0
7/

20
22

https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Ajuntament d’Alcúdia
PROCEDIMENTS SELECTIUS
Major, 9 – 07400   Alcúdia - Mallorca
http://www.alcudia.net   ajuntament@alcudia.net
Tel: 971 89 71 00   Fax: 971 54 65 15

2021/4288   

correcta no está completa, ya que omite la tramitación mediante un expediente de contrato 
menor (art. 118 LCSP).” Per tot l’anterior, sol·licita l’anul·lació de la pregunta.

Fonamentació: La pregunta es formula de la manera següent: “Els expedients de contractació 
podran ser...”. Totes les respostes proposades fan referència a formes de tramitació (ordinària, 
urgent i d’emergència).  El contracte menor que segons el criteri de l’examinand manca per 
considerar completa la resposta “c) ordinaris, urgents o d’emergència” NO és una forma de 
tramitació, al contrari que la resta. L’article 118 LCSP en cap cas fa referència a que el contracte 
menor sigui una forma de tramitació, raó per la qual cal desestimar la reclamació.

- Sol·licitud de revisió núm. 2022-7387, de dia 08-06-2022, presentada per la senyora Vanesa Bauzà 
Thorbrugge, pel que fa a la pregunta núm. 38, formulada de la següent manera: 

“ En cap cas podran contractar amb l’administració les persones en qui concorri alguna de les 
circumstàncies següents:”

Que té per resposta correcta: “c) no acreditin la suficient solvència econòmica, financera i tècnica 
o professional”.

Afirma l’aspirant que no es correcta la resposta, atès que d’acord amb l’article 74.1 LCSP “este 
requisito será sustituido por el de clasificación, cuando esta sea exigible conforme a lo dispuesto 
en esta Ley”. No obstant, la recurrent no fa menció a l’indicat en l’article 77 LCSP que indica que: 
“La classificació dels empresaris com a contractistes d'obres o com a contractistes de serveis dels 
poders adjudicadors serà exigible i tindrà efectes per a l'acreditació de la seva solvència per 
contractar en els casos i termes següents: [...]”

És a dir, aquell empresari que estigui classificat ha acreditat prèviament la seva solvència, de 
manera que no és possible en cap cas estar classificat i no ser haver-la acreditat.

Per l’anterior, cal desestimar la pretensió de la interessada.

- Sol·licitud núm. 2022-7515, de 10-06-2022, presentada pel senyor José Antonio Sureda Torres, en 
què proposa l’anul·lació de la pregunta núm. 54 ja que tant la resposta “a” com la “b” es poden 
considerar correctes a l’empara de l’article 214.2.a) del RDLEG 2/2004, de 5 de març (TRLHL). Així, 
afirma que “[...] Dins aquest tipus de modalitat hi ha la intervenció crítica o prèvia que seria 
l’equivalent a la fiscalització prèvia que es desenvolupa en l’article 219 de la mateixa Llei”.

Fonamentació:  L’aspirant considera que la intervenció crítica o prèvia “seria l’equivalent” a la 
fiscalització prèvia, d’acord amb el redactat de l’art, 214.2a) del RDLEG 2/2004. No obstant això, 
d’acord amb el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic local, la distinció entre ambdues definicions és clara.

Així, l’article 7.1 indica les fases de la funció interventora, entre les quals està la fiscalització 
prèvia:
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1. El ejercicio de la función interventora comprenderá las siguientes fases:

a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, 
dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores. b) La intervención del reconocimiento 
de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión. c) La intervención formal de la 
ordenación del pago. d) La intervención material del pago.

A més, l’article 8.1 RD 424/2017 distingeix entre fiscalització prèvia i intervenció prèvia, encara 
que l’article 214.2.a TRLRHL només es refereix a la intervenció crítica o prèvia.

1. La función interventora se ejercerá bien como fiscalización previa bien como intervención previa en los términos 
señalados en los apartados siguientes.

2. Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete al órgano interventor de examinar, antes de que se dicte 
la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de 
contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente 
establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso. El ejercicio de la función interventora no 
atenderá a cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas.

3. La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones es la facultad del órgano 
interventor para comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley 
o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su 
caso, su correlativa prestación. La intervención de la comprobación material de la inversión se ajustará a lo establecido 
en el artículo 20 de este Reglamento.

Per tant, cal desestimar l’al·legació.

Tercer. Modificar la puntuació atorgada en primera instància, arran de l’estimació de les al·legacions 
corresponents  -comptabilització de les tres primeres preguntes de reserva i l’anul·lació de les preguntes 
ordinàries núm. 1, 18 i 50-  i aprovar la puntuació definitiva dels aspirants que han resultat aptes, 
d’acord amb el detall següent:           

ORDRE NIF/NIE LLINATGES I NOM Correctes Errònies En blanc Qualificació 
provisional

1 ***9981** TRIAS FERRER, MARTA 54 6 0 26,0000

2 ***7714** SUREDA TORRES, JOSÉ ANTONIO 53 4 3 25,8333

3 ***3905** BINIMELIS FELIU, JERÒNIA MARIA 51 0 9 25,5000

4 ***2318** BAUZÁ THORBRÜGGE, VANESA 51 2 7 25,1667

5 ***3692** GAYÀ DURAN, AINA MARIA 50 2 8 24,6667

5 ***8330** CASTILLA CARMONA, MANUEL 51 5 4 24,6667

7 ***1682** RIBAS ALBENDEA, MARIA ESTER 49 6 5 23,5000

7 ***9460** DELGADO BERMÚDEZ, ANDREA 48 3 9 23,5000

9 ***5203** MARCOS HERNÁNDEZ, JAVIER 48 5 7 23,1667

10 ***0907** CERDÀ GAMUNDÍ, JORDI 48 6 6 23,0000

10 ***1637** LLABRÉS RODRÍGUEZ, MÒNICA 48 6 6 23,0000
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12 ***2367** ANTÓN LÓPEZ-ACEVEDO, PATRICIA 48 7 5 22,8333

13 ***1231** FRAU RAMIS, MARIA TERESA 49 11 0 22,6667

13 ***1783** TRUYOL FIOL, AINA 47 5 8 22,6667

15 ***6932** JIMENO LLOMPART, DAVID 47 6 7 22,5000

16 ***2498** COLL CAMPANER, MARIA ANTÒNIA 45 7 8 21,3333

17 ***7247** MATAMALAS GUAL, GABRIEL 46 12 2 21,0000

17 ***9464** AMENGUAL MESQUIDA, MARTA 45 9 6 21,0000

19 ***6829** BARCELÓ SERRA, MARGARITA DEL 
PILAR 42 1 17 20,8333

20 ***1812** FERNÁNDEZ BRAVO, ESTEBAN 41 2 17 20,1667

21 ***1184** ALEJANDRO MARIN, MARIA DEL 
CARMEN 41 3 16 20,0000

22 ***0344** PASCUAL GARCÍA, VERÓNICA 42 8 10 19,6667

22 ***6385** SARD CHICO, CAROLINA 44 14 2 19,6667

24 ***1465** AMEZCUA RODRÍGUEZ, JOANA 42 9 9 19,5000

25 ***9108** SUAU MORAGUES, ANTONI 41 7 12 19,3333

25 ***5770** JAUME FONT, MARTA 41 7 12 19,3333

27 ***6237** MARQUÉS CIFRE, JAIME 42 12 6 19,0000

27 ***1215** CERDÀ FIOL, XAVIER 43 15 2 19,0000

29 ***0276** BONNIN BLAZQUEZ, SANDRA 39 4 17 18,8333

29 ***1509** BARBÓN CURSACH, NÚRIA 41 10 9 18,8333

31 ***5193** TORRENS VIDAL, CARME 41 11 8 18,6667

31 ***3494** BELTRA OLIVES, NADIA JULIE 40 8 12 18,6667

33 ***2843** RIQUELME LUPIÁÑEZ, NOELIA 40 10 10 18,3333

34 ***5367** JUAN GÓMEZ, JOSÉ 41 16 3 17,8333

34 ***0471** VIVES PONS, MIQUEL JOAN 38 10 12 17,3333

36 ***0700** PALOU FEMENIA, JUAN JOSÉ 38 13 9 16,8333

37 ***9831** OLIVER RAYÓ, MARGALIDA 34 3 23 16,5000

37 ***9844** BARRIONUEVO MUNAR, JOAN 38 18 4 16,0000

39 ***8051** SUREDA CIFRE, JERÓNIMA 34 7 19 15,8333

Quart. Convocar els aspirants que han resultat aptes en la primera prova de la fase d’oposició, a la 
realització de la segona prova d’aquesta fase, que consistirà en la realització d’un cas pràctic, el dia 13 de 
setembre de 2022, a les 16 hores, en el Col·legi Públic Porta des Moll (Plaça de Carles V, 9, 07400 
Alcúdia).

S’informa els aspirants que hauran d’aportar els textos legals no comentats en format paper que hagin de 
fer servir per a la resolució de l’exercici. Atès que les bases reguladores no fan previsió de la durada de la 
prova, se n’informarà abans de la realització mitjançant nota informativa publicada en la pàgina web de 
l’Ajuntament d’Alcúdia.
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I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió, quan són les 15:00 hores del dia 29 de juny de 2022.

Vist i plau

La presidenta del Tribunal La vocal-secretària (suplent)

Maria Suau Juan Francisca Adrover Cànaves
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