
Ajuntament 6 de Palma

Acta del Tribunal qualificador de les proves selectives per cobrir 101 places de policia
local, de I'Ajuntament de Palma, Torn Lliure (BOE NUM. 238, del3 d'octubre de 2019).

Identificació de la sessió

Carácter: ordinaria

Data: 17 de febrer de 2020

Horari: de 10:00 a l4:00

Lloc: : sala de processos selectius de la Policia Local de Palma (Son Dameto 1, segona planta,
porta22, Palma)

Assistents

- José Antonio Bravo López, president (titular)

- Luis Pérez Sánchez, secretari (titular)

- Jacinto Rosselló Pol, vocal I (titular)

- Santiago Martín Guardiola, vocal 2 (titular) designat per la Direcció General
d'Emergéncies i Interior

- M" Magdalena Tugores Montell, vocal3 (titular) designada per I'EBAP

Absents

Ordre del dia

l. Lectura i aprovació actes anteriors.

2. Resolució d'al'legacions a la primera prova tipus test.

3. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

Per part del secretari es lliura l'acta del dia 13 de febrer per a la seva comprovació i signatura.

A continuació es relacionen les preguntes que han estat objecte d'al'legacions i els aspirants
que les han efectuades:

Pregunta 5

. Guillermo Vanrell Forteza

o Xavier Socias Seguí

o Gabriel Torres Camps

o Olivia Torrico García

o José Antonio Pérez Muñoz-Torrero

o Cristina Oñate Villalobos

Pregunta 11

. Aina Maria Llull Frutos

Pregunta 16
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o Víctor Muñoz González

o Adrián Medina Menéndez

o Gabriel Torres Camps

o Pau Reig Ripoll

o José Antonio Pérez Muñoz-Torrero

o Cristina Oñate Villalobos

Pregunta 23

o Javier Pérez Aguiló

o Pau Reig Ripoll

o Jesús Sastre Duran

o Víctor Muñoz González

o Adrián Medina Menéndez

. Gabriel Torres Camps

Pregunta 24

o Javier Pérez Aguiló

o Pau Reig Ripoll

o Aina Maria Llull Frutos

o Jesús Sastre Duran

o Eduard Servera Balle

o Ivan Torres Macanás

o José María Casas Farrerons

o Miguel Luis Fiol Serra

o Joan Capellá Troyano

o Cristina Oñate Villalobos

Pregunta 26

o Aina Maria Llull Frutos

o Cristina Oñate Villalobos

Pregunta 33

o Aina Maria Llull Frutos

Pregunta 34

o Vicente Francisco Gil Sorli

o Pau Reig Ripoll
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o Aina Maria Llull Frutos

o Sergi Rodríguez Fernández

o José María Casas Farrerons

o Miguel Lladó Burguera

Pregunta 36

¡ Aina Maria Llull Frutos

Pregunta 44

o Ruben Márquez Celorio

Pregunta 47

o Jesús Sastre Duran

Pregunta 49

o Vicente Francisco Gil Sorli

o Miguel Lladó Burguera

r Miguel Luis Fiol Serra

Pregunta 50

o Javier Pérez Aguiló

o Ivan Torres Macanás

o Vicente Francisco Gil Sorli

o Gabriel Torres Camps

Acords

A continuació es resolen les al'legacions de cada aspirant:

,rrú¡rrf4146s PAU REIG RIPOLL

Pregunta 16.

Al'lega que s'anul'li la pregunta 16, pel motiu que la pregunta versa sobre matéria no inclosa
en els 30 temes de I'anncx I dc lcs bascs quc rcgcixcn la convocatdria, scnt part del Títol II del
RD 28221199 de 23 de desembre, el qual no forma part del temari.

Analitzada I'al'legació s'acorda ESTIMAR I'al'legació i, per tant, ANUL'LAR la pregunta.

Pregunta 23.

Sol'licita anul'lar la pregunta 23, ja que durant I'examen el tribunal va informar d'un error,
dient literalment "hi ha dues respostes correctes", portant a I'aspirant a I'error i a la total
desconcentració, que pel perjudici causat i sent un problema generclitzat en molts aspirants.

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal s'acorda ESTIMAR l'al'legació i, per tant,
ANUL'LAR la pregunta.
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Pregunta 24.

Sol'licita anul'lar la pregunta 24, al'legarrt que segons I'annex X de I'esmentada llei, no hi ha
cap resposta que sigui correcta, ja que es cita com a obligatori "Llum de posició del davant,
llum de posició posterior, catadióptrics posteriors no triangulars i llum de placa de matrícula
del darrere ", i que aquesta resposta no es trobava entre les quatre opcions possibles ofertes en

I'examen, sent" no triangulars "preceptiu.

El tema 17 es refereix literalment a I'Annex X i, per tant, I'obligatorietat dels dispositius estan

enumerades en el text consolidat del Reglament general de vehicles en el seu annex X. No es

planteja en la pregunta ni el nombre, ni la forma ni color dels dispositius per tarfila resposta
més completa és I'opció D

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal acorda DESESTIMAR I'al'legació.

Pregunta 34.

Sol'licita I'anul'lació de la pregunta 34, ja que segons els principis básics d'actuació la resposta

"C", tots els que surten en aquesta opció ho són própiament, si bé falta algun, a l'ésser la resposta

més completa a més de correcta, I'aspirant es va decantar per la mateixa, ja que ningu pot afirmar
que no ho siguin, interpretant que la resposta D, podia ser cert peró incomplet. Davant aquest

dilema havent dues respostes possible correctes, I'aspirant es va decantar per una que el tribunal
dóna per dolenta, sent realment una resposta correcta. Que per aquesüa arnbigüitat, i tenint en

compte les bases que regeixen la convocatdria, concretament la base núm. 10. 2 primera, en la
qual es diu que només hi haurá una resposta correcta, se sol'licita I'anul'lació de la mateixa per

no causar un perjudici més gran.

Que I'enunciat de la pregunta 34 és "...els principis básics d'actuació son els següents:" i,
efectivament, la resposta C enumera principis basics d'actuació de les Forces i Cosses de

Seguretat peró en falta un. D'aquesta manera, la resposta D és correcta precisament per la manca
del principi bdsic d'actuació en la resposta C.

D'aquesta manera, el tribunal acorda DESESTIMAR l'al'legació.

****2769P LLULL FRUTOS, ArNA MARrA

Pregunta lL

Que respecte alapregunta número 11, sobre el Reglament General de Circulació, sol'licita en

quin apartat queda recollida el senyal de "Entrada poblat", sense que hi hagi cap resposfa

correcta, ja que aquest senyal ve recollida en I'apartat d'indicació, concretament al

d'orientació. A el no ser correcta cap de les respostes, sol'licita que es declari nul'la aquesta

pregunta.

La resposta correcta és C, recollida a I'article 162.5 del Reglament General de Circulació.

Així doncs, el tribunal acorda DESESTIMAR I'al'legació.

Pregunta 24.

Que la pregunta número 24 rcsa textualment "Els vehicles de tracció animal, per circular de

nit han d'estar proveits obligatdriament de:" sent correcta peró incompleta la resposta A (falta
la llum de matrícula del darrere), mentre que la A és errónia, ja que els catadióptrics del
darrera han de ser no triangulars. A més, I'article 23 de Reial decret2822ll998 indica que són
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obligatoris només els que assenyala la resposta A. Com la pregunta no indica que hagin de
assenyalar tots els dispositius, sinó quins d'ells són obligatoris, aquesta resposta seria la més
correcta al no induir a errors, com sí fa la D. Per tot aixó, sol'licita que es declari com a
correcta la resposta A.

El tema l7 es refereix literalment a I'Annex X i, per tant, I'obligatorietat dels dispositius estan
enumerades en el text consolidat del Reglament general de vehicles en el seu annex X. No es
planteja en la pregunta ni el nombre, ni la forma ni color dels dispositius per tant la resposta
més completa és I'opció D

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal acorda DESESTIMAR l'al'legació.

Pregunta 26.

Que la pregunta número 26, sobre I'accident de tránsit i I'ordre cronológic de les actuacions,
diu: "En un accident de tránsit amb resultat de persones mortes, I'ordre més lógic de les
actuacions hauria de ser:". A I'estar tant la pregunta com les respostes més canalitzades a una
práctica policial allunyada de el coneixement d'un opositor i clarament fora del temari
proporcionat (a que aquesta circumstáncia concreta no está recollida en el mateix), I'aspirant
sol' licita I'anul' lació d'aquesta pregunta.

Que a les bases de la convocatória s'enumeren els diferents temes que composen les
preguntes d'aquesta prova i, concretament, la pregunta objecte d'impugnació es troba al
"Tema 18. L'accident de tránsit. Definició, tipus, causes i classes d'accidents. L'activitat
policial davant els accidents de tránsit. L'ordre cronológic de les actuacions."

El tribunal acorda DESESTIMAR l'al.legació

Pregunta 33.

Que la pregunta número 33 diu: "... en la seva actuació professional, els membres de les
FFCCSS s'han d'ajustar als principis de:" assenyalant com a correcta la resposta C, la qual
cosa concorda amb I'article 5.1.d "Subjectar en la seva actuació professional, als principis de
jerarquia i subordinació. ". No obstant aixó, I'article 3 de la mateixa llei assenyala: "Els
membres de les Forces i Cossos de Seguretat d'ajustar la seva actuació al principi de
cooperació recíproca i la seva coordinació s'efectuará a través dels órgans que a aquest efecte
estableixi aquesta Llei.", el que assenyala com a correcta la resposta "d": Coordinació i
col'laboració (aquesta última és sinónim de cooperació, el que indueix a error). A I'haver-hi
diverses respostes correctes, sol.licita que es declari nul.la aquesta pregunta

Que analitzat I'argument esgrimit per l'aspirant, el tribunal no I'accepta ja que la resposta
correcta és la C tal com ve recollit a l'article 5.1.c. de la Llei Orgánica 211986, 13 de marg, de
Forces i Cossos de Seguretat.

Per tant, el tribunal acorda DESESTIMAR I'al.legació.

Pregunta 34.

Que la pregunta número 34 resa: "els principis básics d'actuació dels membres de les FFCCSS
són els següents:", assenyalant com a correcta la "d) Cap de les anteriors és correcta." La
resposta més correcta, d'acord amb I'article 5 de la Llei Orgánica 211986 és la C ja que, tot i
que falta un dels principis (el de secret professional) segueix sent la més correcta, encara que
estigui incompleta. Com la pregunta no sol'licita en el seu enunciat tots els principis, sinó que
mana assenyalar quins dels següents són; i com no es pot considerar la resposta "c" com a
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incorrecta a l'ésser válids i correctes tots els principis que vénen en ella, sol'licita que es

declari la resposta "c" com a conecta.

Que l'enunciat de la pregunta 34 és "...els principis básics d'actuació son els següents:" i,
efectivament, la resposta C enumera principis básics d'actuació de les Forces i Cosses de

Seguretat peró en falta un. D'aquesta manera, la resposta D és correcta precisament per la manca
del principi básic d'actuació en la resposta C.

D'aquesta manera, el tribunal acorda DESESTIMAR l'al'legació.

Pregunta 36.

Que la pregunta número 36, sobre I'article 520 de la LECrim, genera dubtes sobre les seves

respostes, ja que I'article assenyala en el punt 520.2.c que la resposta correcta és la B, peró, en el
mateix article 520.6 assenyala que l'assisténcia d'advocat consistirá en intervenir i informar a les
diligéncies, de manera que la correcta és la D. Ja que en la seva redacció la pregunta no es

refereix al punt 2 de I'article 520, sinó que fa referéncia a I'article sencer, hi hauria, per tant, dues
respostes correctes. Per aquests motius I'aspirant sol'licita que es declari nul'la la pregunta.

L'article 520.6.c diu expressament: "Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en

las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en

que participe el detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen
practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o
ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de

cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su prácticd', en canvi la resposta C diu "I a

ésser assistit per ell durant la práctica de totes les diligéncies". Aquesta resposta no és correcta
perqué hi ha diligéncies que no precisen de I'assisténcia d'advocat.

A la vista de l'anterior, el tribunal DESESTIMA l'al'legació.

**,r*9625R SASTRE DURAN, JESUS

Pregunta 23.

Al'lega que la pregunta 23 de l'examen "en castelláf' no compleix amb el requisit establert a
les bases de que hi ha d'haver "4 respostes alternatives" , perqué hi havia dues de les
preguntes que estaven repetides ( A i D ) i que per aixó, només hi havia "3 respostes
alternatives", per tot Io qual considero que aquesta pregunta no és válida segons prescriuen les

bases i que, per tant, és nul'la de ple dret.

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal s'acorda ESTIMAR I'al'legació i, per tant,
ANUL'LAR la pregunta.

Pregunta 24.

Considera que aquesta pregunta: o només ha de ser válida només a la pregunta A; o en tot cas,

el tribunal s'haurá d'avenir que tant la A com la D són bones, i que per tant la pregunta és

nul'la, si seguim el criteri de les bases que diu que només una pot ser la correcte, entre 4

alternatives diferents.

El tema l7 es refereix literalment a I'Annex X i, per tant, I'obligatorietat dels dispositius estan

enumerades en el text consolidat del Reglament general de vehicles en el seu annex X. No es
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planteja en la pregunta ni el nombre, ni la forma ni color dels dispositius per tant la resposta
més completa és I'opció D

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal acorda DESESTIMAR l'al'legació.

Pregunta 47.

Alega que hay dos posibles respuestas correctas, la A y la C. La respuesta C parece la más
correcta según describe el artículo 5.1 de la Ley.

No obstante, deja un detalle porque según el artículo no sólo están obligados, sino también
"todas las personas que intervengan en cualquier fase de estos".

La alegación es desestimada. Esta pregunta viene literalmente redactada en el artículo 5.1.

"Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que
intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se
refiere el artículo 5.1.0 del Reglamento (UE) 20161679;'

Cirlcul de la nota en cas d'anul.lacions de preguntes.

No es pot accedir al demanat per l'aspirant tota vegada que aixó suposaria acceptar totes les
respostes d'una pregunta com a válides la qual cosa no permeten les bases de la convocatória.

Es DESESTIMA la petició.

,r¡r,rrr586c RODRIGTIEZ FERNANDEZ,SERGI

Pregunta 34.

En concret volia al'legar la pregunta número 34 que diu: "34) Segons la Llei orgánica 211986
de forces i cossos de seguretat, els principis básics d'actuació dels membres de les Forces i
Cossos de Seguretat són els següents: a) Adequació a I'ordenament reglamentari, relacions
amb la comunitat, tractament de detinguts, dedicació professional, secret professional i
responsabilitat. b) Adequació a I'ordenament jurídic, relacions amb la comunitat, tractament
de detinguts, dedicació exclusiva, secret professional i responsabilitat. c) Adequació a
I'ordenament jurídic, relacions amb la comunitat, tractament de detinguts, dedicació
professional i responsabilitat. d) Cap de les anteriors és correcta. Segons la correcció dona per
resposta correcta I'apartat d). A criteri propi, la resposta correcta hauria de ser la c)

Que l'enunciat de la pregunta 34 és "...els principis básics d'actuació son els següents:" i,
efectivament, la resposta C enumera principis básics d'actuació de les Forces i Cosses de
Seguretat peró en falta un. D'aquesta manera, la resposta D és correcta precisament per la manca
del principi básic d'actuació en la resposta C.

-.D'aquesta manera, el tribunal acorda DESESTIMAR l'al.legació.

*r.**326Y PEREZ AGUTLO, JAVIER

Pregunta 23.

Referent a la pregunta 23, fer constar que es va produir una situació anómala i estranya a
I'aula ,{004 i en altres aules, que va alterar el transcórrer de la prova i d'aquesta pregunta,
produint un greu perjudici a molts dels opositors.
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Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal s'acorda ESTIMAR I'al'legació i, per tant,
ANUL.LAR la pregunta.

Pregunta 24.

Sol'licita que aquesta pregunta només tingui una resposta correcta, en tot cas A, a l'ésser la
més completa i ajustada a dret, i NO la D com han donat per válida, per ser una resposta
incompleta, incorrecta i no s'ajusta al que s'ha exposat anteriorment segons la normativa
actualitzada.

El tema 17 es refereix literalment a I'Annex X i, per tant, I'obligatorietat dels dispositius estan
enumerades en el text consolidat del Reglament general de vehicles en el seu annex X. No es

planteja en la pregunta ni el nombre, ni la forma ni color dels dispositius per tant la resposta
més completa és I'opció D

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal acorda DESESTIMAR I'al'legació.

Pregunta 50.

Alega que la pregunta 50 carece de exactitud y confunde a los opositores habiendo dos
posibles respuestas correctas por lo expuesto jurídicamente, por ello, solicitamos que dicha
pregunta tenga dos respuestas correctas, la B y la C, o subsidiariamente su anulación.

La alegación es desestimada. Esta pregunta viene literalmente redactada en el artículo 2.1.EI
artículo 2.2 describe lo que se entiende como administraciones públicas del artículo 2.1.

Consultada la hoja de estadística de las respuestas contestadas por los aspirantes, hay 169

aspirantes que han contestado la respuesta "c" como correcta, por lo tanto hay un 640A de

aspirantes que han contestado bien la respuesta.

****4g4oK SOCIAS SEGUÍ, XAVIER

Pregunta 5.

Considera que la pregunta 5 de I'examen, no correspon a la vigent llei orgánica 112007 de 28

de febrer de reforma de I'estatut, i a més dit article que esmenta la pregunta no corespon amb

el que es detalla a I'antiga llei orgánica21 83 de 25 de Febrer. Afegeix també que I'esmentada

llei no reconeix la iniciativa per part del govern de la nació a la reforma de I'estatut.

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal s'acorda ESTIMAR I'al'legació i, per tant,
ANUL.LAR la pregunta.

****8426W VANRELL FORTEZA, GUILLERMO

Pregunta 5.

Considera que la pregunta 5 de I'examen, no correspon a la vigent llei orgánica 112007 de 28

de febrer de reforma de I'estatut, i a més dit article que esmenta la pregunta no colrespon amb

el que es detalla a I'antiga llei orgánica21 83 de 25 de Febrer. Afegeix també que I'esmentada

llei no reconeix la iniciativa per part del govern de la nació a la reforma de I'estatut.

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal s'acorda ESTIMAR I'al'legació i, per tant,

ANUL.LAR la pregunta.
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,rtr,r*3165K vruñoz GONZALEZ, vICToR

Pregunta 23.

Referent a la pregunta 23, fer constar que es va produir una situació anómala i estranya a
I'aula ,4.004 i en altres aules, que va alterar el transcórrer de la prova i d'aquesta pregunta,
produint un greu perjudici a molts dels opositors.

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal s'acorda ESTIMAR I'al.legació i, per tant,
ANUL.LAR la pregunta.

Pregunta 16.

Al'lega que s'anul'li la pregunta 16, pel motiu que la pregunta versa sobre matéria no inclosa
en els 30 temes de I'annex I de les bases que regeixen la convocatória, sent part del Títol II del
RD 28221199 de 23 de desembre, el qual no forma part del temari.

Analitzada l'al'legació s'acorda ESTIMAR l'al'legació i, per tant, ANUL.LAR la pregunta.

:brrrf *2705K MEDINA MENENDEZ, ADRrA¡I

Pregunta 23.

Referent a la pregunta 23, fer constar que es va produir una situació anómala i estranya a
I'aula ,{004 i en altres aules, que va alterar el transcórrer de la prova i d'aquesta pregunta,
produint un greu perjudici a molts dels opositors.

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal s'acorda ESTIMAR I'al.legació i, per tant,
ANUL.LAR la pregunta.

Pregunta 16.

Al'lega que s'anul'li la pregunta 16, pel motiu que la pregunta versa sobre matéria no inclosa
en els 30 temes de l'annex I de les bases que regeixen la convocatória, sent part del Títol II del
RD 28221199 de 23 de desembre, el qual no forma part del temari.

Analitzada l'al'legació s'acorda ESTIMAR I'al'legació i, per tant, ANUL.LAR la pregunta.

****5234N SERVERA BALLE, EDUARI)

Pregunta 24.

Sol'licita que es doni per correcta la resposta A de la pregunta núm.24 o, si no, es donin per
correctes les respostes A i D de I'esmentada pregunta, per no tenir les dues de la mateixa
completesa, o es procedeixi a la seva anul.lació.

El tema 17 es refereix literalment a I'Annex X i, per tant, I'obligatorietat dels dispositius estan
enumerades en el text consolidat del Reglament general de vehicles en el seu annex X. No es
planteja en la pregunta ni el nombre, ni la forma ni color dels dispositius per tant la resposta
més completa és I'opció D

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal acorda DESESTIMAR l'al'legació.
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,krrtf ,f4146K TORRES MACANAS, rVAN

Pregunta 24

Considera que I'opció D que dóna per encertada el corrector de I'examen, és manifestament
incorrecta a el donar per valgut que qualsevol catadióptric posterior és apte i no atenent a la
limitació expressa que indica I'annex X. Per aquesta raó, i considerant que la Reial Académia
de la Llengua Espanyola considera que la paraula "posterior" i "darrere" són sinónimes, la
resposta correcta d'acord al que indica el Reial Decret és I'opció A.

El tema 17 es refereix literalment a I'Annex X i, per tant, I'obligatorietat dels dispositius estan
enumerades en el text consolidat del Reglament general de vehicles en el seu annex X. No es

planteja en la pregunta ni el nombre, ni la forma ni color dels dispositius per tant la resposta
més completa és I'opció D

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal acorda DESESTIMAR l'al'legació.

Pregunta 50.

Alega que la respuesta C no es coffecta, porqué la pregunta que se plantea es, cuál es el
ámbito de aplicación y no, cual no es un ámbito de aplicación. La opción "c" es incorrecta y
la opción d es la válida.

La alegación es desestimada. Esta pregunta viene literalmente redactada en el artículo 2.1.El
artículo 2.2 describe lo que se entiende como administraciones públicas del artículo 2.1.

Consultada la hoja de estadística de las respuestas contestadas por los aspirantes, hay 169

aspirantes que han contestado la respuesta "c" como correcta, por lo tanto hay un 64Yo de

aspirantes que han contestado bien la respuesta.

****7462V CASAS FARRERONS, JOSE MARÍA

Pregunta 24

Considera que I'opció D que dóna per encertada el corrector de I'examen, és manifestament
incorrecta a el donar per valgut que qualsevol catadióptric posterior és apte i no atenent a la
limitació expressa que indica I'annex X. Per aquesta raó, i considerant que la Reial Académia
de la Llengua Espanyola considera que la paraula "posterior" i "daffere" són sinónimes, la
resposta conecta d'acord al que indica el Reial Decret és I'opció A.

El tema 17 es refereix literalment a I'Annex X i, per tant, I'obligatorietat dels dispositius estan

enumerades en el text consolidat del Reglament general de vehicles en el seu annex X. No es

planteja en la pregunta ni el nombre, ni la forma ni color dels dispositius per tant la resposta

més completa és I'opció D

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal acorda DESESTIMAR I'al'legació.

Pregunta 34

En concret volia al.legar la pregunta número 34 que diu: "34) Segons la Llei orgánica 211986

de forces i cossos de seguretat, els principis básics d'actuació dels membres de les Forces i
Cossos de Seguretat són els següents: a) Adequació a I'ordenament reglamentari, relacions
amb la comunitat, tractament de detinguts, dedicació professional, secret professional i

tat. b) Adequació a I'ordenament jurídic, relacions amb la comunitat, tractament

Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió.
Tribunal qualificador de la convocatória per proveir 101 places de Policia Local pel torn lliure.

Pá9. 10 de 17



Ajunrament 6 de Palmx

de detinguts, dedicació exclusiva, secret professional i responsabilitat. c) Adequació a

I'ordenament jurídic, relacions amb la comunitat, tractament de detinguts, dedicació
professional i responsabilitat. d) Cap de les anteriors és correcta. Segons la correcció dona per
resposta correcta I'apartat d). A criteri propi, la resposta correcta hauria de ser la c)

Que I'enunciat de la pregunta 34 és o'...els principis básics d'actuació son els següents:" i,
efectivament, la resposta C enumera principis básics d'actuació de les Forces i Cosses de

Seguretat peró en falta un. D'aquesta manera, la resposta D és correcta precisament per la manca
del principi básic d'actuació en la resposta C.

D'aquesta manera, el tribunal acorda DESESTIMAR l'al'legació.

****5145J FIOL SERRA, MIQUEL LLUrS

Pregunta 24.

Considera que en aquesta pregunta la resposta més correcta seria la B ja que la D com diu el
tribunal, no és del tot correcta al mancar la paraula "catadióptrics no triangulars" com ve a la
llei a la seva página 90.

El tema 17 es refereix literalment a I'Annex X i, per tant, I'obligatorietat dels dispositius estan
enumerades en el text consolidat del Reglament general de vehicles en el seu amex X. No es

planteja en la pregunta ni el nombre, ni la forma ni color dels dispositius per tant la resposta
més completa és I'opció D

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal acorda DESESTIMAR I'al.legació.

Pregunta 49.

Alega que la respuesta C contiene un error gramatical entre las palabras "garantia" y
"promoción", falta la conjunción "y". Dicho error puede dar a confusión al no estar completa.

La alegación es desestimada. El contenido de la respuesta, indica claramente que la respuesta
es correcta, independientemente que falte una conjunción por un error de redacción.

La respuesta D es claramente la respuesta incorrecta, porqué según laLey 1112016, de 28 de
julio, de igualdad de mujeres y hombres, no es un principio general que vienen recogidos en
el artículo 3.1.

*tf tf *4703c GIL SORLI, VICENTE FRANCISCO

Pregunta 34.

Sol'licita es revisi per contradicció en les respostes C i D quan I'aspirant considera que la
-.,- \ resposta D no és correcta ja que la resposta C es correspon tots a principis básics d'actuació

' de les FFCCSS.

Que I'enunciat de la pregunta 34 és "...els principis básics d'actuació son els següents:" i,
efectivament, la resposta C enumera principis basics d'actuació de les Forces i Cosses de
Seguretat peró en falta un. D'aquesta manera, la resposta D és correcta precisament per la manca
del principi basic d'actuació en la resposta C.

D'aquesta manera, el tribunal acorda DESESTIMAR I'al'legació.
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Pregunta 49.

Alega que la respuesta C contiene un error gramatical entre las palabras "garantid' y
"promoción", falta la conjunción "y". En la formulación de la respuesta da lugar a una
apreciación errónea por parte del aspirante, produciendo confusión e inseguridad para
contestar la respuesta.

La alegación es desestimada. El contenido de la respuesta, indica claramente que la respuesta
es conecta, independientemente que falte una conjunción por un error de redacción.

La respuesta "do' es claramente la respuesta incorrecta, porqué según la Ley 1112016, de 28 de
julio, de igualdad de mujeres y hombres, no es un principio general que vienen recogidos en
el artículo 3.1.

Pregunta 50.

Alega que el artículo 2.b La administración de los Consejos Insulares y los entes públicos
dependientes o vinculados a éstos, también forman parte en el ámbito de aplicación.

La alegación es desestimada. Esta pregunta viene literalmente redactada en el artículo 2.1. El
artículo 2.2 describe lo que se entiende como administraciones públicas del artículo 2.1.

****2911L LLADO BURGUERA, MIGUEL

Pregunta 34.

Sol'licita es revisi per contradicció en les respostes C i D quan l'aspirant considera que la
resposta D no és correcta ja que la resposta C es correspon tots a principis básics d'actuació
de les FFCCSS.

Que I'enunciat de la pregunta 34 és oo...els principis básics d'actuació son els següents:" i,
efectivament, la resposta C enumera principis basics d'actuació de les Forces i Cosses de

Seguretat peró en falta un. D'aquesta manera, la resposta D és correcta precisament per la manca
del principi básic d'actuació en la resposta C.

D'aquesta manera, el tribunal acorda DESESTIMAR l'al'legació.

Pregunta 49.

Alega que la respuesta C contiene un effor gramatical entre las palabras "garantía" y
'opromoción", falta la conjunción "y". En la formulación de la respuesta da lugar a una
apreciación errónea por parte del aspirante, produciendo confusión e inseguridad para

contestar la respuesta.

La alegación es desestimada. El contenido de la respuesta, indica claramente que la respuesta

es correcta, independientemente que falte una conjunción por un effor de redacción.

La respuesta "d" es claramente la respuesta incorrecta, porqué según la Ley 1112016, de 28 de
julio, de igualdad de mujeres y
el artículo 3.1.

un principio general que vienen recogidos en
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,rtf **6283T MARQUEZ CELORTO, RUBEN

Pregunta 44.

Alega que caben como respuestas correctas la opción A (el que condujere con tasa superior a
0.65 miligramos por litro) y la opción C (el que condujere con tasa superior a 0.60 miligramos
por litro) ya que en ambos supuestos se incurre en delito y por tanto sería condenado, según el
art.379 de laLO 1011995.

La alegación es desestimada. El artículo 379 de la LO 1011995, en el punto 2 define
literalmente o'en todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de

alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro..." por lo tanto, si fuera la opción
A de 0.60 miligramos por litro hasta 0.65 miligramos por litro, no sería delito y este punto 2

deja claro, que es delito en tasa superior a 0.60 miligramos por litro.

****0095D TORRTCO GARCTA, OLIVIA

Pregunta 5.

Que la pregunta sigui anul'lada per oferir, un resposta, encara que sigui correcta a raó de la
pregunta, que va modificar posteriorment amb respectives lleis orgániques, estant vigor,
suposant l'inexactitud de discerniment, estant en vigor I'article I39,2 de la Llei orgánica
112007, de 28 de febrer, que necessitará la proposta de reforma requereix per prosperar
I'aprovació del Parlament una altra majoria diferent a la resposta indicada

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal s'acorda ESTIMAR l'al'legació i, per tant,
ANUL.LAR la pregunta.

****3177W BUJOSA RUBIO, GUILLERMO

Pregunta 5.

Que la pregunta sigui anul'lada per oferir, un resposta, encara que sigui correcta a raó de la
pregunta, que va modificar posteriorment amb respectives lleis orgániques, estant vigor,
suposant I'inexactitud de discerniment, estant en vigor I'article 139,2 de la Llei orgánica
112007, de 28 de febrer, que necessitará la proposta de reforma requereix per prosperar
I'aprovació del Parlament una altra majoria diferent a la resposta indicada

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal s'acorda ESTIMAR l'al'legació i, per tant,
ANUL.LAR la pregunta.

Pregunta 23.

Referent a la pregunta 23, fer constar que es va produir una situació anómala i estranya a

I'aula A004 i en altres aules, que va alterar el transcórrer de la prova i d'aquesta pregunta,
produint un greu perjudici a molts dels opositors.

Que a la vista de les tri
ANUL.LAR la pregunta.

s'acorda ESTIMAR I'al'legació i, per tant,
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:k¡ktr*0951c TORRBS CAMPS, GABRIEL

Que només ha arribat al tribunal el justificant del registre de les seves al'legacions sense saber
el contingut. Arran d'aquesta circumstáncia s'ha contacta amb I'aspirant a l'objecte de saber-
ne quines eren les seves al'legacions contestant que impugnava les preguntes 5,16 23 i 50.

Que totes aquestes preguntes han estat resoltes pel tribunal a altres aspirants i, per tant,
s'adonen per contestades.

****0772C CAPELLA TROYANO, JOAN

Pregunta 24.

Considera que en aquesta pregunta la resposta més correcta seria la A ja que la D com diu el
tribunal, no és del tot correcta al mancar la paraula "catadidptrics no triangulars" com ve a la
llei a la seva página 90.

El tema l7 es refereix literalment a I'Annex X i, per tant, I'obligatorietat dels dispositius estan
enumerades en el text consolidat del Reglament general de vehicles en el seu annex X. No es

planteja en la pregunta ni el nombre, ni la forma ni color dels dispositius per tant la resposta
més completa és I'opció D

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal acorda DESESTIMAR I'al'legació.

****9551C PEREZ MUÑOZ-TORRERO, JOSÉ ANTONTO

Pregunta 5.

Que la pregunta sigui anul'lada per oferir, un resposta, encara que sigui correcta a raó de la
pregunta, que va modificar posteriorment amb respectives lleis orgániques, estant vigor,
suposant f inexactitud de discerniment, estant en vigor I'article I39,2 de la Llei orgánica
112007, de 28 de febrer, que necessitará la proposta de reforma requereix per prosperar
I'aprovació del Parlament una altra majoria diferent a la resposta indicada

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal s'acorda ESTIMAR I'al'legació i, per tant,
ANUL.LAR la pregunta.

Pregunta 16.

Al'lega que s'anul'li la pregunta 16, pel motiu que la pregunta versa sobre matéria no inclosa
en els 30 temes de I'annex I de les bases que regeixen la convocatória, sent part del Títol II del
RD 28221199 de23 de desembre, el qual no forma part del temari.

Analitzada I'al'legació s'acorda ESTIMAR l'al'legació i, per tant, ANUL'LAR la pregunta.

,r 
" 

¡K :K953OX OÑATB VILLALOBOS, CRISTINA

Pregunta 5.

Que la pregunta sigui anul'lada per oferir, un resposta, encara que sigui correcta a raó de la
pregunta, que va modificar posteriorment amb respectives lleis orgániques, estant vigor,
suposant l'inexactitud de discerniment, estant en vigor I'article I39, 2 de la Llei orgánica
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112007, de 28 de febrer, que necessitará la proposta de reforma requereix per prosperar
I'aprovació del Parlament una altra majoria diferent a la resposta indicada

Que a la vista de les circumstá,ncies, el tribunal s'acorda ESTIMAR I'al'legació i, per tant,
ANUL.LAR la pregunta.

Pregunta 16.

Al'lega que s'anul'li la pregunta 16, pel motiu que la pregunta versa sobre matéria no inclosa
en els 30 temes de I'annex I de les bases que regeixen la convocatória, sent part del Títol II del
RD 28221199 de 23 de desembre, el qual no forma part del temari.

Analitzada I'al'legació s'acorda ESTIMAR l'al'legació i, per tant, ANUL'LAR la pregunta.

Pregunta 24.

Considera que en aquesta pregunta la resposta és confosa.

El tema 17 es refereix literalment a I'Annex X i, per tant, I'obligatorietat dels dispositius estan
enumerades en el text consolidat del Reglament general de vehicles en el seu annex X. No es
planteja en la pregunta ni el nombre, ni la forma ni color dels dispositius per tant la resposta
més completa és I'opció D

Que a la vista de les circumstáncies, el tribunal acorda DESESTIMAR l'al'legació.

Pregunta 26.

Que la pregunta número 26, sobre I'accident de tránsit i I'ordre cronológic de les actuacions,
diu: "En un accident de tránsit amb resultat de persones mortes, I'ordre més ldgic de les
actuacions hauria de ser:". A I'estar la pregunta fora del temari proporcionat (a que aquesta
circumstáncia concreta no está recollida en el mateix), I'aspirant sol.licita I'anul.lació
d'aquesta pregunta.

Que a les bases de la convocatória s'enumeren els diferents temes que composen les
preguntes d'aquesta prova i, concretament, la pregunta objecte d'impugnació es troba al
o'Tema 18. L'accident de tránsit. Definició, tipus, causes i classes d'accidents. L'activitat
policial davant els accidents de tránsit. L'ordre cronológic de les actuacions."

El tribunal acorda DESESTIMAR I 'al'legació.
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Han arribat altres al'legacions que demanaven poder accedir al seu full de respostes a efectes
de comprovar que la nota atorgada corresponia amb el seu full de resposta. Que s'ha
determinat enviar per correu electrónic els respectius fulls de respostes als següents aspirants:

o Carles Ferrer Cladera

o Ramon Tijeras Alonso

o BeatrizRedondo Alvarez

o Jaume Comes Tauler

o Jaime Llabrés Amengual

a

En definitiva, s'ha acordat ANUL'LAR les següents preguntes:

r Pregunta 5

o Pregunta 16

o Pregunta 23

S'envia aquesta informació al CTI de la UIB per tornar a treure els resultats definitius de la
primera prova tipus test una vegada resoltes les al'legacions.

D'altra banda, es determina que demá a les 13:00 es visitaran les instal'lacions de I'edifici
Guillem Cifre de Colonya a efectes de distribuir els aspirants en les aules assignades el proper
dissabte 22 de febrer.

S'acorda tornar-se a reunir el tribunal a les 15:30 h. per continuar amb la preparació de la
segona prova tipus test.

Aprovació de I'acta

Aquesta acta s'aprova per unanimitat presents.

de la qual, com a secretari/aria, estencEllLa president/a aixeca la
aquesta acta.

h.,

El/president/a F,l/La 1

El/La vo 2 EllLavocal3
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Representant sindical d' UGT Representant sindical de CCOO

Representant sindical de SPPME Representant sindical de CSIF
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