RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS EN RELACIÓ AL SEGON EXERCICI DE LA FASE
D’OPOSICIÓ (QÜESTIONARI TIPUS TEST)
El tribunal qualificador, a l’acta de la seva sessió de dia 7 de setembre de 2022, va adoptar
els següents acords amb el següent contingut literal:
«A l’Ajuntament d’Inca, a les 12 hores del dia 7 de setembre de 2022, es reuneix el Tribunal
qualificador del procés selectiu per a cobrir una plaça d’Administració Especial de Serveis
Econòmics, per a l’estudi i resolució de les al·legacions efectuades a les preguntes del
qüestionari tipus test, segon exercici de la fase d’oposició, del procés selectiu per a cobrir
com a personal funcionari de carrera una plaça d’Administració Especial de Serveis
econòmics, i del qual es troben presents els següents membres:
President: Antoni Cànaves Reynés, interventor de l’Ajuntament d’Inca.
Vocals:
Francisca Pujadas Martorell, interventora adjunta (Departament d'Hisenda
i Funció Pública del Consell Insular de Mallorca).
Alberto Valicourt, tresorer de l’Ajuntament de Pollença.
Sebastià Vicens Pons, interventor de l’Ajuntament de Calvià.
Norberto González Osorio, interventor de l’Ajuntament de Manacor.
Secretària:
M. Pilar Tárraga López, auxiliar administrativa de l’Ajuntament d’Inca.
En concret, les al·legacions/impugnaciones presentades contra les preguntes del segon
exercici (tipus test) del citat procés selectiu són les següents:

NOM I LLINATGES

1

2

3

María Luisa Garnelo Luque
(Núm. Registre 2022-E-RE-6068)

Bernat Torres Ripoll
(Núm. Registre 2022-E-RC-9245)

Antonio Contreras Herrezuelo
(Núm. Registre 2022-E-RE-6084)

DNI

PREGUNTES
IMPUGNADES

07_921V

64-65-72-100

-65-72-100: Modificació resposta
correcta.
-64: Anul·lació pregunta.

43_936J

14-35-65-79-88

-35-79-88: Modificació resposta
correcta.
-14-65: Anul·lació pregunta.

44_281J

12-82

SOL·LICITA

-12-82: Modificació resposta
correcta.

Primer.- Es procedeix a l’estudi de les diferents al·legacions efectuades a les preguntes
impugnades, establint-se el següent:
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MARIA DEL PILAR TARRAGA LOPEZ (2 de 2)
Auxiliar Administratiu
Data Signatura: 16/09/2022
HASH: cf93ce3680611b5764e7139b139a792b

ANTONI CANAVES REYNES (1 de 2)
Interventor
Data Signatura: 15/09/2022
HASH: 81194cba1b5a979ceba0ace16c8e1d46

Expedient núm: 1874/2022
Procediment: Oposició per a cobrir com a personal funcionari de carrera una plaça
d’Administració Especial de Serveis econòmics.

NÚM. AL·LEGACIÓ:

1

REGISTRE
D’ENTRADA:

2022-E-RE-6068

QÜESTIÓ AL·LEGADA:

1.1 PREGUNTA NÚM. 64

FONAMENT
AL·LEGACIÓ:

Considera que aquesta pregunta no hauria de ser vàlida perquè el
contingut de la mateixa hauria de quedar recollit en el tema 70 del
temari contemplat en la bases reguladores de la convocatòria, el
qual és "El Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional: delimitació de les funcions
necessàries i llocs reservats".
Sol·licita anul·lació de la pregunta.

RESOLUCIÓ:

El tribunal qualificador considera que aquesta pregunta encaixa
dins en el temari de l’Annex I, en concret en el tema 68 que figura
a les bases: “L'accés a les ocupacions públiques: principis
reguladors. Requisits. Sistemes selectius. L'extinció de la
condició d'empleat públic. El règim de provisió de llocs de
treball: sistemes de provisió. El contracte de treball. Les
situacions administratives dels funcionaris locals.

QÜESTIÓ AL·LEGADA:

1.2 PREGUNTA NÚM. 65

FONAMENT
AL·LEGACIÓ:

Considera que la resposta correcta és la b) i no la d) com figura al
solucionari, de conformitat amb el que estableixen els articles 171
del TRLRHL i de l’article 23 del RD 500/1990
Sol·licita modificació de la resposta correcta.

RESOLUCIÓ:

El tribunal qualificador considera que els articles són clars i que la
interposició del recurs en via administrativa no suspèn per si sol
l’aplicació del pressupost definitivament aprovat.
El tribunal qualificador estima per unanimitat l’al·legació feta per
l’aspirant amb el núm. de registre 2022-E-RE-6068 i substitueix la
resposta d) per la resposta b)

QÜESTIÓ AL·LEGADA:

1.3 PREGUNTA NÚM. 72

FONAMENT
AL·LEGACIÓ:

Considera que la resposta correcta és la c) i no la d) com figura al
solucionari, degut al que estableix l’article 21 de la LOEPSF.
Sol·licita modificació de la resposta correcta.

RESOLUCIÓ:

El tribunal qualificador considera que la resposta és clara en
relació a la pregunta, ja que aquesta fa referència a l’any 2021.
Les regles fiscals per l’any 2021 es troben suspeses de
conformitat a l’Acord del Consell de Ministres adoptat el 6
d’octubre de 2020 i ratificat pel Congrés del Diputats en la seva
sessió celebrada el 20 d’octubre de 2020.
El tribunal qualificador desestima per unanimitat la seva al·legació
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El tribunal qualificador desestima per unanimitat la seva al·legació
i es ratifica en que la resposta correcta és la a).

i es ratifica en que la resposta correcta és la d).
QÜESTIÓ AL·LEGADA:

1.4 PREGUNTA NÚM. 100

FONAMENT
AL·LEGACIÓ:

Considera que la resposta correcta és la a) i no la c) com figura al
solucionari, ja que s’hauria d’haver afegit, ‘’en aquellos supuestos
que sea de aplicación a las entidades locales’’
Sol·licita modificació de la resposta correcta.

RESOLUCIÓ:

El tribunal qualificador, determina que la pregunta parla de la
resposta més correcta i les respostes a), b) i d) no són correctes.
Per tant, la més correcta és la c).
El tribunal qualificador desestima per unanimitat la seva al·legació
i es ratifica que la resposta correcta és la c).

NÚM. AL·LEGACIÓ:

2

QÜESTIÓ AL·LEGADA:

2.1 PREGUNTA NÚM. 14

FONAMENT
AL·LEGACIÓ:

Manifesta que ni la pregunta ni les respostes proporcionades
indiquen a quina norma fa referència la qüestió, podent ser entre
d’altres la Llei 39/2015 o la Llei 9/2017.
Sol·licita anul·lació de la pregunta.

RESOLUCIÓ:

El tribunal qualificador estima per unanimitat l’al·legació, al
considerar els fonaments, posats de manifest per l’aspirant,
correctes i estima per unanimitat l’anul·lació de la pregunta 14.

QÜESTIÓ AL·LEGADA:

2.2 PREGUNTA NÚM. 35

FONAMENT
AL·LEGACIÓ:

Considera que la resposta correcta és la resposta c) 140.000€ i
no la resposta b) 119.000 €, ja que l’IVA forma part del PBL.
Sol·licita modificació de la resposta correcta.

RESOLUCIÓ:

El tribunal qualificador considera que l’article 100.1 de la LCSP
disposa que ‘’A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de
licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud
del contrato puede comprometer el órgano de contratación,
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en
contrario’’ i que per tant, és clar l’enunciat al determinar que l’IVA
és deduïble, i no forma part del PBL.
El tribunal qualificador desestima per unanimitat la seva al·legació
i es ratifica que la resposta correcta és la b).

QÜESTIÓ AL·LEGADA:

2.3 PREGUNTA NÚM. 65

QÜESTIÓ AL·LEGADA:

Considera que cap de les respostes que figuren en aquesta
pregunta és correcta.
Sol·licita l’anul·lació de la pregunta.

RESOLUCIÓ:

El tribunal qualificador considera que els articles són clars i que la
interposició del recurs en via administrativa no suspèn per si sol
l’aplicació del pressupost definitivament aprovat.
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REGISTRE D’ENTRADA: 2022-E-RC-9245

El tribunal qualificador desestima per unanimitat la seva al·legació
i tal com es reflexa a l’al·legació 1.2, el tribunal qualificador
estima l’al·legació presentada per una altra aspirant en relació a
aquesta mateixa pregunta i substitueix la resposta d) per la
resposta b) .
QÜESTIÓ AL·LEGADA:

2.4 PREGUNTA NÚM. 79

FONAMENT
AL·LEGACIÓ:

Considera que la resposta correcta és la d) i no la a) com figura al
solucionari, ja que fa referència a principis distints, comptables,
pressupostari.
Sol·licita modificació de la resposta correcta.

RESOLUCIÓ:

El tribunal qualificador considera que la resposta no fa referència
a cap principi pressupostari, com indica l’al·legant, precisament és
el contrari. La tresoreria municipal maneja els fons amb
independència de l’origen dels mateixos per fer front a qualsevol
tipus d’obligacions, (amb independència del seu funcionament
intern) amb les limitacions del Pla de Disposició de Fons, el qual
ha de respectar l’establert a la normativa.

QÜESTIÓ AL·LEGADA:

2.5 PREGUNTA NÚM. 88

FONAMENT
AL·LEGACIÓ:

Considera que la resposta correcta és la d) i no la c) com figura al
solucionari, degut a que la mida de la mostra no ve determinat
sempre per les tres variables indicades.
Sol·licita modificació de la resposta correcta.

RESOLUCIÓ:

El tribunal qualificador considera que el tipus de mostreig a
realitzar ha de ser un procediment senzill que ens dugui a
determinar de forma fàcil la grandària de la mostra, ja sigui
mitjançant mostreig estadístic o no estadístic.
El mostreig en auditoria està regulat en la Norma Internacional
d’Auditoria 530, norma que el defineix com l’aplicació dels
procediments d’auditoria a un percentatge inferior al 100% dels
elements d’una població rellevant per a l’auditoria, de forma que
totes les unitats de mostreig tinguin possibilitat de ser
seleccionades amb el fi de proporcionar a l’auditor una base
raonable a partir de la qual pugui obtenir conclusions sobre tota la
població.
En quant al disseny, grandària i selecció de la mostra d’elements
a comprovar, al dissenyar la mostra s’ha de tenir en compte
l’objectiu del procediment d’auditoria i les característiques de la
població de la qual s’extraurà la mostra; es determinarà una
grandària de mostra suficient per reduir el risc de mostreig a un
nivell acceptablement baix i es seleccionarà els elements de la
mostra de forma que totes les unitats de mostreig de la població
tinguin possibilitat de ser seleccionades.
Per tant, el que és rellevant per obtenir la grandària de la mostra
no és la grandària de la població si aquesta té les mateixes
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El tribunal qualificador desestima per unanimitat l’al·legació, i es
ratifica en que la resposta correcta és la a).

característiques. El vertaderament important, i sempre és així,
independentment del mètode de mostreig escollit, la grandària de
la mostra dependrà sempre de tres paràmetres:
-El nivell de confiança, quan major sigui el nivell de confiança
major serà la grandària de la mostra.
-La dispersió/variabilitat de la població, quan major sigui la
variabilitat major serà la grandària la mostra.
-La precisió planejada per l’auditor, definida com la diferència
entre l’error tolerable i l’error esperat. Quan menor sigui la precisió
planejada major serà la grandària de la mostra.
El tribunal qualificador desestima per unanimitat la seva al·legació
i es ratifica que la resposta correcta és la c).

NÚM. AL·LEGACIÓ:

3

REGISTRE D’ENTRADA: 2022-E-RE-6084
QÜESTIÓ AL·LEGADA:

3.1 PREGUNTA NÚM. 12

FONAMENT
AL·LEGACIÓ:

Considera que la resposta correcta és la b) i no la resposta c) com
figura al solucionari.
Sol·licita modificació de la resposta correcta.

RESOLUCIÓ:

El tribunal qualificador considera que la resposta correcta és la C)
(6 mesos), ja que aquesta inclou tant les normatives que
estableixen un termini com les que no l’estableixen, totes elles “no
poden superar” el termini màxim de 6 mesos.

El rellevant és el termini màxim que no es pot superar. I el termini
màxim que no es pot superar independentment dels condicionals
és el dels 6 mesos.
El Tribunal qualificador desestima per unanimitat la seva
al·legació i manté com a resposta correcta la resposta c).
QÜESTIÓ AL·LEGADA:

3.2 PREGUNTA NÚM. 82

FONAMENT
AL·LEGACIÓ:

Considera que la resposta correcta és la a) i no la d) com figura al
solucionari, de conformitat a l'article 63.1 de la LGS.
Sol·licita modificació de la resposta correcta.

RESOLUCIÓ:

El tribunal qualificador considera que l’article 63.1 de la Llei
General Tributària 58/2003, de 17 de desembre, estableix que:
«1. Las deudas tributarias son autónomas. El obligado al pago de
varias deudas podrá imputar cada pago a la deuda que libremente
determine. És la regla general d’imputació de pagaments, però
que hi ha excepcions a la regla general com la que estableix
l’article 63.3 de la Llei General Tributària que disposa 3. En los
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Per això la resposta B no és correcta, ja que poden superar-se els
3 mesos en aquells casos que la normativa especifica així els
esmenti. I en canvi, el termini de 6 mesos no pot superar-se llevat
dels casos establerts en l’article 21.2 de la Llei 39/2015.

casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado
varias deudas tributarias del mismo obligado tributario y no
pudieran extinguirse totalmente, la Administración tributaria, salvo
lo dispuesto en el apartado siguiente, aplicará el pago a la deuda
más antigua. Su antigüedad se determinará de acuerdo con la
fecha en que cada una fue exigible».
Per tant, l’obligat al pagament no pot optar lliurement a imputar el
pagament del seus deutes quan concorre la causa de l’apartat 3
de l’article 63 de la LGT.
El tribunal qualificador desestima per unanimitat l’al·legació i es
ratifica que la resposta correcta és la d).

DNI

Nova qualificació

41_434

30,50

43_935

25,80

43_809

24,70

43_053

23,60

43_936

22,50

43_008

21,90

44_281

21,00

18_379

20,90

Tercer.- El tribunal qualificador fixa la data del tercer exercici de la fase d’oposició (Exercici
pràctic 1), que serà el dia 30 de setembre de 2022 a les 9 hores a la Biblioteca Municipal
d’Inca.
Contra el present acte les persones interessades podran interposar recurs d'alçada, previ al
contenciós-administratiu, davant l'Alcaldia-Presidència, en el termini d'un mes a comptar des
de l'endemà de la seva publicació en el tauler d'anuncis municipal, de conformitat amb el
que es preveu en els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions públiques.»

Es convoca als aspirants que han superat el segon exercici, a la realització del tercer
exercici de la fase d’oposició (Exercici pràctic 1) que tendrà lloc el proper dia 30 de
setembre de 2022 a les 9 hores , a la Biblioteca muncicipal d’Inca, situada al
Claustre de Sant Domingo a l’Av. Germanies, s/n).
Les persones aspirants podran fer ús dels textos de normativa legal que considerin oportuns
i que portin amb sí. El tribunal podrà retirar a les persones opositores els esmentats textos
quan consideri que no reuneixen les característiques de textos de normativa legal.
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Segon.- Una vegada procedida a l'anul·lació de la pregunta 14 i a la modificació de la
resposta correcta de la pregunta 65 i, corregits novament els exàmens tipus test d'acord
amb la plantilla definitiva, vistes les al·legacions i impugnacions presentades, acudint a la
pregunta de reserva número 1, els aspirants que han superat l’exercici són els següents:

Es podrà disposar de textos legals originals, així com impresos o fotocopiats. No es
permetran els textos comentats. Es permeten textos normatius consolidats. Els textos
poden estar subratllats però no amb anotacions i escrits addicionals. Es permetrà l’ús de
màquines calculadores no programables i estris d’escriure, així com dels plans de
comptes.
No es permet la consulta de textos que no siguin en format paper.
El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 3 hores.
Vist-i-plau del President
Antoni Cànaves Reynés
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La secretària del tribunal
M. del Pilar Tárraga López

