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Acta de sessió del Tribunal qualificador de les proves selectives per a la cobertura de 26 places 
d’Auxiliar Administratiu/va, corresponents a la taxa d’estabilització de la feina temporal de les 
ofertes d’ocupació pública de l’any 2018 i 2019 de l’Ajuntament de Palma 

 

Identificació de la sessió 

Núm. de la sessió: 16/2022 
Data: 25 de març de 2022 
Horari: de 9.30 a 12 h 
Lloc: Centre Flassaders 
 
Assistents 
 

 José Manuel Carrillo Martínez, president titular 

 Francisco Javier Oliver Hormaechea, vocal primer titular 

 Antonia Guillermo Soler , vocal segona titular 

 Carlos Mir Verdera, vocal tercer titular i secretari 

 Margarita Pira Estarellas, vocal quarta titular 
 
Ordre del dia 
 
1. Resoldre les al·legacions del primer exercici per a la cobertura de 26 places d’Auxiliar 

Administratiu/va, corresponents a la taxa d’estabilització de les ofertes d’ocupació pública de 
l’any 2018 i 2019 

2. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

 
1. Resoldre les al·legacions del primer exercici per a la cobertura de 26 places d’Auxiliar 

Administratiu/va, corresponents a la taxa d’estabilització de les ofertes d’ocupació pública de 
l’any 2018 i 2019 

 

En primer lloc es resolen les al·legacions presentades en relació a les preguntes de l'exercici tipus 
test. 
 
Al·legacions a la pregunta 6 
 
6.- Qui concedeix indults generals? 
 

a) El Rei. 
b) El President del Govern. 
c) No se’n poden concedir. 
d) El President del Tribunal Suprem. 
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 L’aspirant J Elisabet Maria Reynés Coronado (***0830**) al·lega que aquesta pregunta ha de 
ser anul·lada al no concretar norma alguna ni especificar, per ser errònia, estar mal formulada, 
ser ambigua, inexacta i susceptible de confusió. 

 
La pregunta s'incardina dins del tema 3 de les bases, i concretament en l'epígraf de la Corona. 
L'única resposta correcta és la c), en centrar la pregunta sobre una concreta institució, en 
preguntar qui concedeix indults generals i no si es poden o no concedir. Per això, de conformitat a 
l'article 62.i de la CE, que disposa: “Correspon al Rei:  i) Exercir el dret de gràcia d’acord amb la llei, 
la qual no podrà autoritzar indults generals”, aquesta és l'única resposta certa, en ser les altres 
incorrectes. No correspon al Rei, per estar expressament prohibits per la CE; tampoc al President 
del Govern, perquè si escau li correspondria al Consell de Ministres, sempre que no anessin indults 
generals; i finalment, tampoc li correspon al President del Tribunal Suprem, per no ser una funció 
de la seva competència. 
 
Es desestimen les al·legacions. 
 
 
Al·legacions a la pregunta 7 
 
7 En cas que el Rei sigui menor d'edat: 
 

a) Exercirà la Regència el Príncep Hereu. 
b) Exercirà la Regència el seu cònjuge. 
c) El pare o la mare del Rei i, en defecte d'això, el parent major d'edat més pròxim a succeir en 

la Corona, segons l'ordre establert en la Constitució, entrarà a exercir immediatament la 
Regència. 

d) Cap de les altres respostes és vàlida. 
 

 L’aspirant  Manuel Castilla Carmona (***8330**) al·lega que la resposta correcta és la d), i no 
la c), perquè no és completa en relació a l'exposat en l'article 59 de la CE. Per ser correcta la c), 
hauria de posar l'expressió “entre uns altres”.  

 
L'article 59 de la CE disposa: 

 

1. Si el Rei fos menor d’edat, el pare o la mare del Rei i, per manca d’aquests, el parent major d’edat més pròxim en la 
successió a la Corona segons l’ordre establert en la Constitució, entrarà a exercir immediatament la Regència, i 
l’exercirà durant el temps de la minoria d’edat del Rei. 

La pregunta fa referència al cas específic del que el Rei fos menor d'edat. La resposta a), no és 
correcta, perquè és un supòsit per al cas que el Rei fos inhabilitat. La resposta b) tampoc és 
correcta, perquè la CE no preveu que el cònjuge del Rei menor edat exercís la Regència. La c) és la 
resposta correcta a la pregunta plantejada conforme al citat article 59 de la CE, i en conseqüència, 
en ser aquesta correcta, la d) és incorrecta perquè hi ha una resposta correcta, la c). 
 
Es desestimen les al·legacions. 
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Al·legacions a la pregunta 13 
 
13 Quin article preveu que les comunitats autònomes puguin reclamar com a pròpies 
competències sobre matèries no atribuïdes expressament a l'Estat per la Constitució? 
 

a) 148.2. 
b) 149.3. 
c) 147.3. 
d) No es preveu aquest extrem en la Constitució espanyola. 

 

 L’aspirant Vanesa Bauza Thorbrügge (***2318**) al·lega que la pregunta està mal formulada i 
ha d'anul·lar-se. 
 

 Les aspirants Margarita Torres Elvira (***4424**) i María Jesús Torres Elvira (***6638**)  
al·leguen que està fora del temari preguntar sobre articles de lleis i per això ha de ser anul·lada. 

 

 Les aspirants Margarita Enseñat Miró (***7003**), Margarita Esperanza Villalonga Pons 
(***2341**) i Natividad Camps Barrios (***3314**) al·leguen que la resposta correcta és la d), 
perquè la CE no preveu l'extrem “reclamar”. 

 

 L’aspirant Victoria Mulet Aguiló (***1157**) al·lega que hi ha dues respostes correctes, l'a) i la 
b). 
 

La pregunta se cenyeix a les competències que no estan expressament atribuïdes a l'Estat, en 
exclusiva i que poden ser concurrents amb les CCAA. L'article 149.3 de la CE disposa: 
 
3. Les matèries no atribuïdes expressament a l’Estat per aquesta Constitució podran correspondre a les Comunitats 
Autònomes en virtut dels Estatuts respectius. La competència sobre les matèries que no hagin estat assumides pels 
Estatuts d’Autonomia correspondrà a l’Estat, les normes del qual prevaldran, en cas de conflicte, sobre les de les 
Comunitats Autònomes en tot allò que no hagi estat atribuït a la competència exclusiva d’aquestes darreres. En 
qualsevol cas, el Dret estatal serà supletori del Dret de les Comunitats Autònomes. 

 
L'article 149 de la Constitució és, juntament amb els articles 148 i 150, un dels preceptes que 
delimita el repartiment de competències entre l'Estat i les Comunitats Autònomes. En particular, el 
citat precepte determina les competències que corresponen, de manera exclusiva, a l'Estat i que, 
en principi, no podran pertànyer a les Comunitats Autònomes, tret que s'utilitzi la tècnica de les 
Lleis Orgàniques de transferència i delegació previstes en l'art. 150.2 CE. 
 
El sistema espanyol de competències és de triple llista amb trets peculiars, de tal forma que la CE 
disposa: 
 

 Les competències exclusives de l'Estat, segons l'art. 149 de la Constitució. 

 Les competències que poden ser assumides per les Comunitats Autònomes, segons l'art. 148 
de la Constitució.  
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 Les altres competències, quan la "facultat" o la "matèria" no esmentada expressament com a 
exclusiva de l'Estat, podran ser assumides per les Comunitats Autònomes en virtut de la 
clàusula residual de l'art. 149.3 CE, en disposar que les matèries no atribuïdes expressament a 
l'Estat per la Constitució Espanyola podran correspondre a les Comunitats Autònomes, si així 
ho estableixen els seus propis Estatuts. D'aquesta manera, caldria deduir, per exemple, una 
competència integrada dins d'aquesta tercera llista en l'execució de la legislació sobre la 
propietat intel·lectual o industrial, doncs l'art. 149.1.9a només reserva a l'Estat la competència 
exclusiva sobre la legislació en la citada matèria. A més, en el mateix sentit, una matèria omesa 
per qualsevol de les dues llistes dels articles 148 i 149 podria, així mateix, ser de competència 
autonòmica. 

 
En realitat la matèria no és exclusiva de l'Estat, sinó només les facultats que sobre elles determina 
el precepte (legislació bàsica, legislació, o totes les facultats si el precepte no distingeix). 
 
En conseqüència, la resposta b) és la correcta en ser la pregunta una transcripció adaptada de 
l'article 149.3, mentre que la resposta a) no és correcta perquè es refereix a les competències de 
les CCAA, que podien ser ampliades perquè no van ser assumides en el seu moment per aquestes. 
La resposta c) no és correcta, perquè l'article 147.3 fa referència a la reforma dels Estatuts. 
Finalment, la resposta d) no és correcta, perquè la CE sí preveu que les comunitats autònomes 
puguin reclamar com a pròpies competències sobre matèries no atribuïdes expressament a l'Estat. 
Que les CCAA avui puguin seguir reclamant competències no atribuïdes expressament a l'Estat va 
d'acord amb l'article 149.3 de la CE, on es disposa literalment “podran correspondre”, sense que 
existeixi incongruència gramatical en la formulació de la pregunta. 
 
Es desestimen les al·legacions. 
 
 
Al·legacions a la pregunta 18 
 
18.- El terme municipal: 
 

a) És immutable, en prohibir l'ordenament espanyol qualsevol exercici del dret 

d'autodeterminació de nuclis de població per decisió democràtica de la seva població. 

b) La Llei regula el procediment de creació, fusió i supressió de municipis. 

c) La fusió de municipis no està prevista per l'ordenament jurídic. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 

 

 L’aspirant Antonia Martí Alomar (***8915**) al·lega que la resposta correcta és la d), conforme 
a l'article 12 de la LBRL. 

 
La resposta correcta és la b). L'article 13 de la LBRL disposa que “La creació o supressió de 
municipis, així com l’alteració de termes municipals es regula per la legislació de les comunitats 
autònomes sobre règim local, (…)”. Afirmació que concorda amb la resposta b). La resposta a), no 
és correcta ja que el terme municipal no és immutable, atès que pot modificar-se conforme a la 
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llei. Tampoc és correcta la resposta c), perquè conforme a l'article citat, sí està prevista la fusió de 
municipis. Finalment, la resposta d) tampoc és certa, perquè la b) sí és correcta.  
 
Es desestimen les al·legacions. 
 
 
Al·legacions a la pregunta 27 
 
27.- De conformitat a l'article 29 de la LBRL, podran convocar als seus veïns a consell obert per a 
decisions d'especial transcendència per al municipi…   
 

a) Els batles de les corporacions de municipis de menys de 100 residents. 
b) Els batles de les corporacions de municipis de més de 150 habitants. 
c) Els batles de les corporacions de municipis de més de 120 residents. 
d) Els batles de les corporacions de municipis de menys de 125 habitants. 

 
 

 L’aspirant Vanesa Bauzá Thorbrügge (***2318**) al·lega que la pregunta referida al consell 
obert està fora del temari i per això ha d'anul·lar-se. 

 
La pregunta 27 de l'examen, referida a règims especials del terme municipal, entra tant pel tema 7. 
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local: Concepte i elements del 
municipi. El terme municipal. La població: especial referència a l'empadronament; com pel tema 
11. Altres entitats locals: mancomunitats, comarques, àrees metropolitanes i entitats d'àmbit 
territorial inferior al municipi. Els consorcis locals prevists en la legislació de règim local de les Illes 
Balears. 
 
El Títol II de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, referit al Municipi, 
conté quatre capítols. El capítol IV, denominat Règims Especials, és part de l'epígraf referit al 
municipi, i específicament fa referència a règims  especials com és el consell obert, com a entitats 
d'àmbit territorial inferior al municipis que, que tradicional i voluntàriament comptin amb aquest 
singular règim de govern i administració, o bé aquells altres en els quals per la seva localització 
geogràfica, la millor gestió dels interessos municipals o altres circumstàncies ho facin aconsellable. 
 
En conseqüència, la pregunta 27 referida al tema genèric del terme municipal en la LBRL i més 
específica quant a règims especials dels municipis, com és el consell obert, entra en el temari 
recollit a les bases.  
 
La resposta correcta és l'a), segons disposa l'article 29.4 de la LBRL:  
 
4. No obstant l'anterior, els batles de les corporacions de municipis de menys de 100 residents podran convocar als seus 
veïns a Consell Obert per a decisions d'especial transcendència per al municipi. Si així ho fessin hauran de sotmetre's 
obligatòriament al criteri de l'Assemblea veïnal constituïda a aquest efecte. 
 
Es desestimen les al·legacions. 
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Al·legacions a la pregunta 28 
 
28.- Segons disposa el capítol II, del títol V, de la LBRL, i concretament en els seus articles 55 a 57, 
les relacions interadministratives es regiran pels principis de: 
 

a) Col·laboració, cooperació i lleialtat institucional. 
b) Subordinació i jerarquia. 
c) Lleialtat institucional i justícia identitària. 
d) Coordinació i equilibri financer. 

 
 

 L’aspirant Gloria Pérez Fontán Gómez (***2271**) al·lega que ha d'anul·lar-se la pregunta 
perquè cap de les respostes és certa. 

 
El capítol II del títol V de la LBRL, té per enunciat les Relacions interadministratives, òbviament per 
l’àmbit referit a l'esfera local. La resposta a), és l'única correcta perquè els preceptes d'aquest 
capítol de la LBRL, esmenten els principis que regeixen les relacions interadministratives. Aquesta 
resposta assenyala com a tals: la col·laboració “(…) Per assegurar la col·laboració entre 
l'Administració de l'Estat i l'Administració local (…)”; la cooperació “La cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa entre l'Administració local i les Administracions de l'Estat i de les 
comunitats autònomes (…)”; i la lleialtat institucional, “Per a l'efectivitat de la coordinació i 
l’eficàcia administrativa, l'Administració General de l'Estat, així com les Administracions 
autonòmica i local, d'acord amb el principi de lleialtat institucional, (…)”. 
 
Les altres tres respostes no s'ajusten als principis que regeixen les relacions interadministratives, o 
almenys en un dels descrits per resposta, i per tant, són incorrectes. 
 
Es desestimen les al·legacions. 
 
 
Al·legacions a la pregunta 36 
 
36.- Les administracions hauran de respectar en les seves relacions amb altres administracions 
públiques, entre altres, els principis de: 
 

a) Eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació. 
b) Transparència i participació. 
c) Bona fe i confiança legítima. 
d) Col·laboració i cooperació. 

 
 

 Les aspirants Elena Ojeda Gutiérrez (***6842**)i Francisca Inarejos Blázquez (***4592**) 
al·leguen que la pregunta 36 ha d'anul·lar-se perquè les respostes c) i d) són ambdues certes. 
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 L’aspirant Margarita Esperanza Villalonga Pons (***2341**) al·lega que la pregunta 36 ha 
d'anul·lar-se perquè les respostes b) i c) són ambdues certes. 

 
La pregunta 36 fa referència específicament als principis generals de les relacions 
interadministratives, que en l'esfera local es regulen en  el capítol II del títol V de la LBRL, com són 
la col·laboració, la cooperació, i la lleialtat institucional, segons ja s'ha exposat en les al·legacions a 
la pregunta 28.  
 
D'altra banda l'article 3 de la Llei 40/2015, transcriu, d’una banda, els principis generals 
d'organització (eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació); per una altra 
banda, els principis generals en la seva actuació, que són els descrits entre l'a) i la j); mentre que 
específicament en la lletra k), es detallen els concrets principis generals que hauran de respectar 
les administracions en les seves relacionis, això és en les relacions entre les administracions 
públiques, i que tal com consten són: cooperació, col·laboració i coordinació entre les 
administracions públiques. 
 
La resposta a) no és correcta, perquè l'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i 
coordinació són principis constitucionals d'organització de les administracions públiques, i no 
principis ni d'actuació, ni respecte a les seves relacions amb altres administracions públiques 
(interadministratives), tal com es preguntava.  
 
Les respostes b) i) c no són correctes perquè són principis generals d'actuació, i no són principis 
específics de les relacions entre administracions públiques, tal com es pregunta, i precisament per 
això, la resposta d) és l'única correcta perquè inclou dos dels principis específics de les relacions 
entre administracions públiques, com són la col·laboració i la cooperació. 
 
Es desestimen les al·legacions. 
 
 
Al·legacions a la pregunta 37 
 
37- El traspàs de competències d'un òrgan superior a un altre inferior dins d'un mateix ens, es 
denomina: 
 

a) Delegació. 
b) Desconcentració. 
c) Descentralització. 
d) No és possible el traspàs. 

 
 

 L’aspirant Margarita Enseñat Miró (***7003**) al·lega que la pregunta 37 no entra en el 
temari, en referir-se a la Llei 40/2015. 
 

 L’aspirant Aman El Ouelhani Berrouhou (***3222**) al·lega que la resposta correcta a la 
pregunta 37, és l'a). 
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Aquest tribunal ja va tenir ocasió de pronunciar-se sobre la inclusió en el temari de la Llei 40/2015 
d'1 d'octubre del règim jurídic del sector públic, més encara respecte a les disposicions generals, 
en la convocatòria de 36 places per reposició. El tema 21, recull en el seu epígraf la Llei 40/2015, 
per la qual cosa s'inclou en el temari el règim jurídic del sector públic en general, recollit en el Títol 
Preliminar de la Llei, en el qual es desenvolupen les disposicions generals, els principis d'actuació i 
el funcionament de tot el sector públic en general, i que també és aplicable a les Entitats que 
integren l'Administració local, amb alguna excepció en la subsecció 2a, de la secció 3a, del capítol II 
d'aquest títol preliminar, i assentant en la competència exclusiva de l'Estat sobre les bases del 
règim jurídic de les administracions públiques, i això sense perjudici de l'epígraf específic del 
funcionament electrònic del sector públic. En conseqüència, la competència, la delegació de la 
competència, la desconcentració i la descentralització, l'avocació, els encàrrecs de gestió i la 
delegació de signatura són conceptes inclosos en el tema 21 de les bases.  
 
D’altra banda , la resposta correcta és la b), desconcentració. La desconcentració és la tècnica per 
la qual mitjançant norma expressa es traspassa la titularitat de les competències d'un òrgan 
superior a un altre inferior, ja sigui central o perifèric, dins d'un mateix ens públic, la finalitat del 
qual és descongestionar el treball dels òrgans superiors, provocant pèrdua de poder i 
competències, ja que la cessió de competències és definitiva. La desconcentració pot operar en 
qualsevol Administració, tant territorial com a institucional, sempre que es doni una ordenació 
jeràrquica que permeti aquest transvasament de competències amb caràcter permanent d'un 
òrgan superior a un altre inferior. En conseqüència, la definició de la pregunta encaixa amb el 
concepte de la resposta b), desconcentració. 
 
La vigent Llei 40/2015, ha recollit la tècnica de desconcentració sense definir-la ni regular-la, 
remetent-se a les normes que la prevegin: “la titularitat i l'exercici de les competències atribuïdes 
als òrgans administratius es poden desconcentrar en d’altres jeràrquicament dependents d’aquells 
en els termes i amb els requisits que prevegin les mateixes normes d'atribució de competències”. 
D'altra banda, no s’ha de confondre la desconcentració, que es fa en funció de normes que 
estableixen una nova reordenació de les competències a favor d'altres òrgans del mateix ens de 
manera estable i que s'imposa a la voluntat tant de l'òrgan superior com de l'inferior, amb la 
delegació interorgànica, que té caràcter episòdic i que es duu a terme per decisió de l'òrgan 
superior, podent ser revocada a qualsevol moment. Per tant, la resposta a) delegació no és 
correcta perquè l'enunciat de la pregunta assenyala “traspàs”, propi de la desconcentració, mentre 
que la delegació de competències és la transmissió de la responsabilitat de la competència que un 
òrgan té atribuïda perquè sigui exercida per un altre òrgan diferent de la mateixa administració 
(art. 9 de la Llei 4072015). 
 
Es desestimen les al·legacions. 
 
 
Al·legacions a la pregunta 38 
 
38.- L'avocació suposa que: 
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a) S'assumeix l'exercici d'una competència d'un òrgan inferior per part d'un òrgan superior.  
b) Un òrgan superior delega en l'inferior una competència. 
c) L'òrgan superior revoca l'acte d'un inferior. 
d) L'òrgan inferior perd la titularitat de la competència de què es tracti. 

 
 

 Les aspirants Margarita Enseñat Miró (***7003**) i Maria Del Carmen Jaume Fiol (***1225**) 
al·leguen que la pregunta 38 no entra en el temari, en referir-se a la Llei 40/2015, perquè 
d'aquesta llei només entra el capítol V, epígraf específic del funcionament electrònic del sector 
públic. 

 
El tribunal respon amb la mateixa justificació donada per a la impugnació de la pregunta 37. 
Aquesta pregunta, referida a l'avocació, entra en el temari. 
 
Es desestimen les al·legacions. 
 
 
Al·legacions a la pregunta 43 
 
43.- Segons disposa l'article 22.1 de la Llei del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, el transcurs del termini màxim legal per a resoldre un procediment i 
notificar la resolució es podrà suspendre en els següents casos: 
 

a) Quan hagin de realitzar-se proves tècniques o anàlisis contradictòries o diriments 
proposades pels interessats, durant el temps necessari per a la incorporació dels resultats a 
l'expedient. 

b) Quan els interessats promoguin la recusació en qualsevol moment de la tramitació d'un 
procediment, des que aquesta es plantegi fins que sigui resolta pel superior jeràrquic del 
recusat. 

c) Quan se sol·licitin informes preceptius a un òrgan de la mateixa o diferent administració, 
pel temps que transcorri entre la petició i la recepció de l'informe. 

d) Són certes les respostes a) i c). 
 
 

 L’aspirant Antonia Martí Alomar (***8915**) al·lega que la resposta correcta de la pregunta 43 
és la lletra a), perquè la resposta c) no és correcta al no ser literal de la llei, i amb això tampoc 
la d) és correcta. 

 
L'article 22.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, referit al transcurs del termini màxim legal per a 
resoldre un procediment i notificar la resolució, disposa que es podrà suspendre en determinats  
casos que lletreja. Les respostes a) i c), coincideixen amb les lletres e) i d) de l'article 22.1, 
respectivament. En el cas de la lletra a) és literal i en el cas de la c), està abreujada sense que perdi 
certesa alguna. En conseqüència ambdues respostes són certes i la d) és l'única correcta en 
incloure ambdues.  
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La resposta b) no és correcta conforme a l'enunciat de la pregunta, perquè aquesta resposta 
concorda amb el supòsit de l'article 22.2.c de la mateixa llei, la diferència de la qual radica que, en 
aquest cas, el transcurs del termini màxim legal per resoldre un procediment i notificar la resolució 
se suspendrà obligatòriament i de forma imperativa. 
 
Es desestimen les al·legacions. 
 
 
Al·legacions a la pregunta 44 
 
44.- Segons disposa l'article 102 de la Llei del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques quin és el termini de caducitat d'un procediment de declaració de 
lesivitat d'actes anul·lables? 
 

a) Un mes. 
b) Dos mesos. 
c) Tres mesos. 
d) Sis mesos. 

 
 

 Els aspirants Pedro José Beamud Llinás (***6808**), Rosa María Perelló García (***6849**), 
Aman El Ouelhani Berrouhou (***3222**), Lluís Luque Rodriguez (***3519**), Marta Arbona 
Pérez (***7454**), Sandra Bonnín Blázquez (***0276**) i Andres Monserrat Gelabert 
(***7709**) al·leguen que la pregunta 44 ha d'anul·lar-se perquè l'enunciat no concorda amb 
l'article indicat, que és el 102 de la Llei del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, perquè aquest es regula en el art. 107 de la Llei 39/2015. 

 
L'enunciat de la pregunta planteja quin és el termini de caducitat d'un procediment de declaració 
de lesivitat. El vigent article 107.3 de la Llei 39/2015 ho estableix en el termini de sis mesos. Igual 
que ho establia el derogat article 103.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. En conseqüència, 
quant a contingut, això és un concret termini de caducitat, la resposta correcta és la d).  
 
L'error de transcripció del nombre d'article, que no de la Llei del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, així com altres incorreccions gramaticals de l'exercici, no alteren 
el contingut ni del que es pregunta ni de l'única resposta correcta que és la d), sis mesos. 
 
Es desestimen les al·legacions. 
 
 
Al·legacions a la pregunta 46 
 
46.- De conformitat amb l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, respecte a la notificació de 
les resolucions i actes administratius quina de les següents respostes és incorrecta? 
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a) Tota notificació haurà de ser cursada dins del termini de deu dies a partir de la data en què 
l'acte hagi estat dictat. 

b) Haurà de contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de si posa fi o no a la via 
administrativa. 

c) Les notificacions que continguin el text íntegre de l'acte i ometin algun dels altres requisits 
legals, no tenen efecte a partir de la data en què l'interessat porti a terme actuacions que 
suposin el coneixement del contingut i l’abast de la resolució o l’acte objecte de la 
notificació, o interposi qualsevol recurs que sigui procedent. 

d) Les respostes a) i b) són correctes. 
 
 

 Els aspirants Antonio Alfonso González Zarza (***5595**) i Rosy Lakhwani Asnani (***8714**) 
al·leguen que, segons l'article 40.2 de la Llei 39/2015, les respostes a) i b) són transcripcions 
literals d'aquesta llei, i la resposta c), donada com a correcta, no ho és d'acord amb aquest 
article 40. Així doncs, al·leguen que la resposta correcta és la d). 

 
Efectivament, les respostes a) i b) són certes, i la d) per inclusió d'ambdues. No obstant això, 
l'enunciat de la pregunta es va transcriure en sentit negatiu, això és que allò preguntat va ser 
exactament quin de les següents respostes és incorrecta? Tal com afirmen les aspirants al·legants 
l'única resposta incorrecta és la c). 
 
Es desestimen les al·legacions. 
 
 
Al·legacions a la pregunta 48 
 
48.- Conformement a l'article 8.3 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, si alguna 
disposició atribueix la competència a una administració, sense especificar l'òrgan que ha 
d'exercir-la, s'entendrà que la facultat d'instruir i resoldre els expedients correspon a:  
 

a) Els òrgans inferiors competents per raó de la matèria i del territori  
b) El superior jeràrquic comú, si existís més d'un òrgan inferior competent per raó de matèria i 

territori. 
c) A l'òrgan inferior de major antiguitat. 
d) Les respostes a) i b) són correctes. 

 
 

 Les aspirants Margarita Enseñat Miró (***7003**) i María del Carmen Jaume Fiol (***1225**) 
al·leguen que aquesta pregunta no entra en el temari. 

 
El tribunal respon amb la mateixa justificació donada per a la impugnació de les preguntes 37 i 38. 
Aquesta pregunta entra en el temari.    
 
Es desestimen les al·legacions. 
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Al·legacions a la pregunta 53 
 
53.- Conformement a l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, transcorregut el termini, exprés o 
presumpte, per a la interposició del recurs de reposició, dins del termini legal i quan concorrin 
els requisits legals quin recurs o recursos es podran interposar? 
 

a) Recurs contenciós administratiu. 
b) Recurs extraordinari de revisió.  
c) Recurs d'alçada. 
d) Les respostes a) i b) són correctes. 

 

 L’aspirant Laura López Karttunen (***6692**) al·lega que la resposta correcta és l'a), mentre 
que la resposta b) no és certa, perquè afirma que l'article 124 de la Llei 39/2015 no esmenta la 
possibilitat d'interposar recurs extraordinari de revisió “si l'acte no fos exprés”, la qual cosa 
porta a confusió. 
 

 L’aspirant Sandra Bonnín Blázquez (***0276**) al·lega que cap de les respostes és correcta, 
perquè la resposta a) no procedeix si l'acte és presumpte; la resposta b) tampoc perquè 
solament cap si l'acte fos exprés però no per al presumpte; ni la resposta c) perquè no cap 
recurs d'alçada. Ha d'anul·lar-se per ser confusa. 
 

L'article 124 de la Llei 39/2015, disposa:  
 
1. El termini per interposar el recurs de reposició és d’un mes, si l’acte és exprés. Un cop transcorregut aquest termini, 
únicament es pot interposar un recurs contenciós administratiu, sense perjudici, si s’escau, de la procedència del 
recurs extraordinari de revisió. 
 
Si l’acte no és exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats poden interposar un recurs de reposició en qualsevol 
moment a partir de l’endemà del dia en què, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte. 
 
2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d'un mes. 

 
La correcta interpretació del citat article determina com a resposta més correcta la d), que inclou 
l'a) i la b), perquè enfront de l'acte exprés que resol un recurs de reposició o bé enfront de l'acte 
presumpte (una vegada transcorregut el mes del termini màxim per resoldre i notificar) podrà 
interposar-se recurs contenciós administratiu, sent certa la resposta a). És obvi que l'expressió 
“únicament”, va seguida de l'afirmació “sense perjudici” i “si escau”, de tal forma que és doctrina 
no controvertida que, dins del termini legal i quan concorrin els requisits legals, tal com descriu la 
pregunta, també es pot interposar recurs extraordinari de revisió. En qualsevol cas, enfront de 
l'acte presumpte que desestima per silenci un recurs de reposició, cap interposar recurs 
extraordinari de revisió sempre que fos dins del termini legal i quan concorrin els requisits legals, 
tal com prescriu la pregunta. La resposta c), no és certa perquè no cap recurs d'alçada. 
 
Es desestimen les al·legacions. 
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Al·legacions a la pregunta 65 
 
65.- D'acord amb el que estableix l'article 95 del TREBEP, es considera falta molt greu:  
 

a) La tolerància del personal superior jeràrquic respecte de la comissió de faltes molts greus o 
greus del personal que en depèn. 

b) No guardar la discreció professional respecte dels assumptes que conegui per raó de les 
seves funcions, quan causi perjudici a l'Administració o s'utilitzi en profit propi. 

c) La falta de cura o la negligència en l'exercici de les funcions pròpies. 
d) L'assetjament laboral. 

 
 

 L’aspirant Victor David Onieva Oñate (***1384**) al·lega que l'article 95 del TREBEP, a cap 
moment esmenta l'assetjament laboral com a falta molt greu. Únicament recull l'assetjament 
per raó d'origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i 
l'assetjament moral, sexual i per raó de sexe (art. 95.2.b). 

 
L'article 95.2.o) del TREBEP disposa: 
 
o) L'assetjament laboral. 
 
En conseqüència, la lletra d) és la correcta.  
 
Es desestimen les al·legacions. 
 
 
Al·legacions a la pregunta 67 
 
67- Tenen les Entitats Locals potestat tributària? 
 

a) Sí, de caràcter secundari.  
b) Sí, de caràcter primari. 
c) Només en té la Comunitat Autònoma. 
d) Només en té l'Estat. 

 
 

 Els aspirants Elena Ojeda Gutiérrez (***6842**), María Gabriela Rigo Vadell (***2124**), 
Jerónimo Oliver Morey (***3660**), Eulalia Benavent Molla (***3164**), María Vicenta 
Ausina Piles (***8577**), Juana Garrido Torres (***8019**), Magdalena Morales Cortés 
(***6858**), María del Mar Díaz Vicente (***5489**), Guillem Horrach Burkholz (***1666**), 
Maria Antònia Coll Campaner (***2498**), Montserrat Serra Senón (***1895**), María del 
Mar García Navas (***2858**), Margarita Valls Gayá (***3853**), María de la Soledad Gual de 
Torrella Conrado (***3861**), Ana Carmen Galiano Fuster (***4225**), Margarita Torres 



 
 

 

14 

  

Elvira (***4424**), Amelia Bravo López (***4550**), Francisca Inarejos Blázquez (***4592**), 
Francisca Navarro Holgado (***5231**), María del Carmen Fiol Coll (***5335**), María Jesús 
Torres Elvira (***6638**), Rosa María Perelló García (***6849**), Paloma Pilar Pizá Matas 
(***6890**), Francisco Javier Rayo Barceló (***8218**), Marta Frau Flexas (***9259**), 
María Antonia Moragues Figuerola (***9476**), María Asunción Buades de Oleza 
(***0291**), Elisabet María Reynés Coronado (***0830**), María Dolores Martínez Quereda 
(***0839**), Fátima Lara Martín (***0967**), David Vallespir Tugores (***1110**), Victoria 
Mulet Aguiló (***1157**), Sonia Mérida Carballal (***1247**), Victor David Onieva Oñate 
(***1384**), Susana Álvarez Otero (***1848**), Gloria Pérez Fontán Gómez (***2271**), 
José Alberto Terrones Tomás (***2298**), Margarita Esperanza Villalonga Pons (***2341**), 
Isabel Pérez Flores (***2642**), María del Carmen Boyle García (***2884**), Aman El 
Ouelhani Berrouhou (***3222**), Elena Vanessa Cabot Vidal (***3424**), Práxedes Sempere 
Castro (***3804**), Iván Ocete Rienda (***4317**), David Sanz Escandell (***5102**), 
Alberto García Alba (***5244**), Margarita Adrover Juliá (***5623**), Rafael Lucena 
Matemalas (***5688**), María del Carmen Valero Perdigones (***6085**), Marta Arbona 
Pérez (***7454**), José Antonio Sureda Torres (***7714**), Laura Irene Castro Soler 
(***7761**), Josefa Gorreta Cortés (***7875**), Rosana Beatriz Martín Sánchez (***8204**), 
Manuel Castilla Carmona (***8330**), Sandra Bonnín Blázquez (***0276**), Verónica Bleda 
Moreno (***1757**), Andrés Monserrat Gelabert (***7709**), Just López Monterde 
(***2510**), María Fernanda Gonçalves Páez (***1541**), Clotilde de Lamo Díaz 
(***8270**), María del Carmen Jaume Fiol (***1225**), Edgar Gabalda Altes (***8194**), 
Dayana Anabel Verdi (***8962**) al·leguen que la resposta correcta és l'a), perquè de 
conformitat amb l'article 133 de la CE i amb l'article 4.1.b de la LBRL, les entitats locals tenen 
potestat tributària de caràcter secundari. 

 
Aquestes al·legacions s'estimen. Efectivament el tribunal assumeix un error en la plantilla de 
correcció.  
 
La resposta correcta és l'a), atès que les entitats locals tenen potestat tributària de caràcter 
secundari, ja que poden establir i exigir tributs, de conformitat amb l'article 133 de la CE.  
Tal com ha establert la doctrina, la potestat originària per establir els tributs correspon 
exclusivament a l'Estat, mentre que les comunitats autònomes i les corporacions locals podran 
establir i exigir tributs, d'acord amb la Constitució i les lleis, en el que unànimement es defineix 
com a potestat tributària de caràcter secundari. 
 
L'art. 133.1 de la CE constitueix el que es denomina “reserva de llei” en matèria tributària, ha 
d'entendre's (segons la doctrina del Tribunal Constitucional) en el sentit que tant la creació d'un 
tribut com la determinació dels seus elements essencials s'han d'articular a través d'una norma de 
rang legal. Atès que l'Estat ostenta en exclusiva la potestat tributària originària, els tributs locals no 
només han de ser creats per llei estatal, sinó que aquesta ha de regular també els seus elements 
essencials, enumerats en la LGT. No obstant això, l'art. 133.2 de la Carta Magna reconeix a les 
corporacions locals la potestat d'establir tributs, d'acord amb la Constitució i les lleis. El terme 
“establir” no es pot interpretar com a sinònim de crear, sinó de posar en vigor o fer efectius els 
tributs prèviament configurats en els seus elements essencials per la llei. En conseqüència, cal 
concloure que el poder tributari local no és un poder originari, sinó derivat, que es concreta en la 
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potestat d'establir un tribut prèviament configurat per una llei i de reglamentar aquells aspectes 
del mateix que la pròpia llei determini. 
 
En conseqüència han d'estimar-se les al·legacions presentades i corregir la plantilla, la resposta 
correcta és l'a). 
 
 
Al·legacions a la pregunta 69 
 
69.- Segons estableix l'article 18 del TRLHL, tenen la consideració d'interessats a l'efecte de 
presentar reclamacions als acords provisionals d'aprovació de les ordenances fiscals:  
 

a) Les cambres oficials.  
b) Els col·legis oficials.  
c) Els que hi tinguin un interès directe o hi resultin afectats.  
d) Totes les respostes són correctes. 

 
 

 Els aspirants Francisca Inarejos Blázquez (***4592**), María del Pilar Fernández Carmona 
(***1377**), Susana Álvarez Otero (***1848**), Margarita Esperanza Villalonga Pons 
(***2341**), Laura Ferrando Muñoz (***4370**) i Just Lopez Monterde (***2510**) 
al·leguen que l'única resposta correcta és la c). Les respostes a) i b) no són exactes, perquè de 
conformitat amb l'article 18.b del TRHL, les cambres i els col·legis oficials només seran 
interessats quan actuïn en defensa dels que els són propis. 
 

 L’aspirant Juana Isabel Pons Mir (***5151**) demana la nul·litat de la pregunta perquè només 
són correctes les respostes a) i b). La c) i la d) no són correctes. 
 

 
L'article 18 del TRLHL literalment disposa: 
 
Article 18. Interessats a l'efecte de reclamar contra acords provisionals. Als efectes del que disposa l'apartat 1 de 
l'article anterior, tenen la consideració d'interessats: 
 
a) Els que tinguin un interès directe o estiguin afectats per aquests acords. 
 
b) Els col·legis oficials, les cambres oficials, les associacions i altres entitats legalment constituïdes per vetllar pels 
interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuïn en defensa dels que els són propis. 

 
Conforme al subratllat, tant la resposta a) com la resposta b) són correctes, ja que és cert que 
aquestes corporacions poden presentar reclamacions en qualitat d'interessats als acords 
provisionals d'aprovació de les Ordenances Fiscals. Que no es desenvolupi en la resposta en quines 
condicions, no les fa incorrectes. La pregunta no ve formulada “en qualsevol cas” o “en qualsevol 
supòsit” tindran la consideració d'interessats…. Per això no és necessari especificar en quins casos 
concrets reuneixen tal condició perquè les respostes segueixin sent certes al contingut de la 
pregunta. La resposta c) també és certa, i en conseqüència la resposta d), que aglutina a les altres 
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tres, és la correcta.   
 
Es desestimen les al·legacions. 
 
 
Al·legacions a la pregunta 72 
 
72.- De conformitat amb l'article 20 del TRLHL, les corporacions locals podran establir taxes pels 
següents fets imposables: 
 

a) Ensenyaments especials en establiments docents de les entitats locals. 
b) Utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions privades anàlogues per a l'exhibició 

d'anuncis. 
c) Protecció civil. 
d) Les respostes a) i b) són correctes. 

 

 L’aspirant Miquel Gil Noguera (***1907**) al·lega que la resposta correcta és la d), perquè les 
respostes a) i b) són certes. 

 
L'article 20 del TRLHL relaciona els supòsits que constitueixen el fet imposable de les taxes que les 
corporacions locals poden establir. Entre aquests, l'article 20.4, recull en el seu apartat v) 
“Ensenyaments especials en establiments docents de les entitats locals”, que concorda amb la 
resposta a). Per tant, és certa.  
 
En l'article 20.4, apartat x), estableix: utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions locals 
anàlogues per a l'exhibició d'anuncis. La resposta b) no és certa, perquè afegeix l'adjectiu 
“privades”, el terme de les quals es refereix a columnes, cartells i altres instal·lacions que per ser 
privades escapen del domini públic. Les taxes són per definició utilització privativa o l'aprofitament 
especial del domini públic local, així com per la prestació de serveis públics o la realització 
d'activitats administratives de competència local que es refereixin. Aquesta resposta b), per tant, 
no és certa, i amb això, la d) tampoc ho és. 

La resposta c) constitueix precisament un supòsit de no subjecció i d'exempció. Segons disposa 
l'article 21.1.d), Les entitats locals no podran exigir taxes pels serveis següents: (...) d) Protecció 
civil. Aquesta resposta per tant tampoc és certa. 
 
Es desestimen les al·legacions. 
 
 
Al·legacions a la pregunta 73 
 
73.- De conformitat amb l'article 2 del TRLHL, les sancions o les multes recaptades per les 
administracions són ingressos: 
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a) De dret privat coactius. 
b) Ordinaris. 
c) Ingressos no tributaris. 
d) Tributaris. 

 

 Els aspirants Elena Ojeda Gutiérrez (***6842**), Maráa Gabriela Rigo Vadell (***2124**), 
Jerónimo Oliver Morey (***3660**), Eulalia Benavent Molla (***3164**), María Vicenta 
Ausina Piles (***8577**), Juana Garrido Torres (***8019**), Pedro José Beamud Llinás 
(***6808**), Magdalena Morales Cortés (***6858**), Antonia Barceló Riera (***3759**), 
María del Mar Díaz Vicente (***5489**), Guillem Horrach Burkholz (***1666**), Vanesa Bauzá 
Thorbrügge (***2318**), Maria Antònia Coll Campaner (***2498**), Maria Verger Fullana 
(***7033**), María Carmen Ferrer Rossello (***9990**), Montserrat Serra Senón 
(***1895**), María del Mar García Navas (***2858**), Lorenza Pecos Pérez (***3319**), 
Margarita Valls Gayá (***3853**), María de la Soledad Gual de Torrella Conrado (***3861**), 
Ana Carmen Galiano Fuster (***4225**), Margarita Torres Elvira (***4424**), Amelia Bravo 
López (***4550**), Francisca Inarejos Blázquez (***4592**), Juana Isabel Pons Mir 
(***5151**), Francisca Navarro Holgado (***5231**), Maria del Carmen Fiol Coll (***5335**), 
Antonio Alfonso González Zarza (***5595**), María Angeles Lloret García (***5881**), María 
Jesús Torres Elvira (***6638**), Rosa Maria Perelló García (***6849**), Paloma Pilar Pizá 
Matas (***6890**), Margarita Enseñat Miró (***7003**), María Dolores Sánchez Bolivar 
(***7631**), Juana María Coleto Herrera (***7954**), María Magdalena Domingo Company 
(***8036**), María Isabel Gual de Torrella Conrado (***8152**), Francisco Javier Rayo Barceló 
(***8218**), Antonio Garcias Muñoz (***8255**), Gretheel Francisca Mascaró Martínez 
(***8999**), Marta Frau Flexas (***9259**), Sonia Toledo Peláez (***9432**), María Antonia 
Moragues Figuerola (***9476**), María Asunción Buades de Oleza (***0291**), Antonio Vera 
García (***0588**), Elisabet Maria Reynés Coronado (***0830**), María Dolores Martínez 
Quereda (***0839**), Isabel María Lucena Arco (***0984**), Fátima Lara Martín (***0967**), 
David Vallespir Tugores (***1110**), Victoria Mulet Aguiló (***1157**), Sonia Mérida 
Carballal (***1247**), Carmen Morales García (***1331**), Mª del Pilar Fernández Carmona 
(***1377**), Victor David Onieva Oñate (***1384**), Francisca Crespí Pascual (***1564**), 
Susana Álvarez Otero (***1848**), Gloria Pérez Fontán Gómez (***2271**), José Alberto 
Terrones Tomás (***2298**), Margarita Esperanza Villalonga Pons (***2341**), Isabel Pérez 
Flores (***2642**), Juana Maria Rotger Covas (***2876**), María del Carmen Boyle García 
(***2884**), Natividad Camps Barrios (***3314**), Elena Vanessa Cabot Vidal (***3424**), 
Lluís Luque Rodríguez (***3519**), Práxedes Sempere Castro (***3804**), Iván Ocete Rienda 
(***4317**), Laura Ferrando Muñoz (***4370**), Francisco Javier Morey Terrasa (***4624**), 
Adriana Calvo Rado (***5115**), Alberto García Alba (***5244**), Beatriz Fontana Piqueras 
(***5263**), Sergio Hernández Cozar (***5360**), Margarita Adrover Juliá (***5623**), 
Rafael Lucena Matemalas (***5688**), María del Carmen Valero Perdigones (***6085**), 
Laura López Karttunen (***6692**), Marta Arbona Pérez (***7454**), José Antonio Sureda 
Torres (***7714**), Laura Irene Castro Soler (***7761**), Josefa Gorreta Cortés (***7875**), 
Rosana Beatriz Martín Sánchez (***8204**), Manuel Castilla Carmona (***8330**), Rosy 
Lakhwani Asnani (***8714**), María Victoria Simonet Sala (***9939**), Sandra Bonnín 
Blázquez (***0276**), Jaume Escarrer Monserrat (***1471**), Verónica Bleda Moreno 
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(***1757**), Miquel Gil Noguera (***1907**), Andrés Monserrat Gelabert (***7709**), María 
de los Ángeles Espinosa Doblas (***2595**), Sandra Milena Osorio Hurtado (***9637**), Just 
López Monterde (***2510**), María Fernanda Gonçalves Páez (***1541**), Clotilde de Lamo 
Díaz (***8270**), María del Carmen Jaume Fiol (***1225**), Carolina López Rodríguez 
(***1408**), Edgar Gabalda Altes (***8194**) i Dayana Anabel Verdi (***8962**) al·leguen 
que la resposta correcta és la c), i no l'a), de conformitat amb l'article 3 del TRLHL. 

 
Aquestes al·legacions s'estimen. Efectivament el tribunal assumeix un error en la plantilla de 
correcció, en ser la resposta correcta la c) Ingressos no tributaris.  
 
Entre les restants fonts de finançament de les entitats locals mitjançant ingressos no tributaris, 
l’article 3 del TRLHL estableix com a tals els recàrrecs sobre impostos, les multes i sancions, que 
puguin imposar les Entitats locals en l'àmbit de les seves competències. 
 
En conseqüència han d'estimar-se les al·legacions presentades i corregir la plantilla, la resposta 
correcta és la c). 
 
 
Al·legacions a la pregunta 74 
 
74.- De conformitat amb l'article 2 del TRLHL, els tributs es classifiquen en: 

 
a) Taxes, contribucions especials i impostos. 
b) Taxes, contribucions especials, impostos i preus públics.  
c) Taxes, contribucions especials, impostos, preus públics i els recàrrecs exigibles sobre els 

impostos de les comunitats autònomes.  
d) Taxes, contribucions especials, impostos, i els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les 

comunitats autònomes o d'altres entitats locals. 

 

 Els aspirants Elena Ojeda Gutierrez (***6842**), Jerónimo Oliver Morey (***3660**), 
Magdalena Morales Cortés (***6858**), Guillem Horrach Burkholz (***1666**), Maria 
Antonia Coll Campaner (***2498**), María del Mar García Navas (***2858**), Lorenza Pecos 
Pérez (***3319**), Ana Carmen Galiano Fuster (***4225**), Margarita Torres Elvira 
(***4424**), Amelia Bravo López (***4550**), Francisca Inarejos Blázquez (***4592**), Juana 
Isabel Pons Mir (***5151**), Francisca Navarro Holgado (***5231**), María del Carmen Fiol 
Coll (***5335**), María Jesús Torres Elvira (***6638**), Rosa Maria Perelló García 
(***6849**), Paloma Pilar Pizá Matas (***6890**), Margarita Enseñat Miró (***7003**), 
Maria Magdalena Domingo Company (***8036**), Francisco Javier Rayo Barceló (***8218**), 
Marta Frau Flexas (***9259**), Sonia Toledo Peláez (***9432**), Elisabet Maria Reynés 
Coronado (***0830**), María Dolores Martínez Quereda (***0839**), Isabel María Lucena 
Arco (***0984**), Victoria Mulet Aguiló (***1157**), Carmen Morales García (***1331**), 
Susana Álvarez Otero (***1848**), Margarita Roca Domingo (***1949**), Gloria Pérez Fontan 
Gómez (***2271**), Margarita Esperanza Villalonga Pons (***2341**), Isabel Pérez Flores 
(***2642**), María del Carmen Boyle García (***2884**), Natividad Camps Barrios 
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(***3314**), Elena Vanessa Cabot Vidal (***3424**), Práxedes Sempere Castro (***3804**), 
Iván Ocete Rienda (***4317**), Beatriz Fontana Piqueras (***5263**), Sergio Hernández 
Cózar (***5360**), María del Carmen Valero Perdigones (***6085**), Josefa Gorreta Cortés 
(***7875**), Sandra Bonnín Blázquez (***0276**), Andrés Monserrat Gelabert (***7709**), 
Just López Monterde (***2510**) i Clotilde de Lamo Díaz (***8270**) al·leguen que la 
resposta correcta és l'a), i no la d), de conformitat a l'article 3 del TRLHL. 
 

 L’aspirant María Gabriela Rigo Vadell (***2124**) al·lega que ambdues respostes a) i d) són 
correctes. 

 
L'article 2 del TRLHL disposa: 
 
Article 2. Enumeració dels recursos de les entitats locals. 
 
1. La hisenda de les entitats locals està constituïda pels següents recursos: 
a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i altres de dret privat. 
b) Els tributs propis classificats en taxes, contribucions especials i impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos 
de les comunitats autònomes o altres entitats locals. 
c) Les participacions en els tributs de l'Estat i de les comunitats autònomes. 
d) Les subvencions. 
i) Els percebuts en concepte de preus públics. 
f) El producte de les operacions de crèdit. 
g) El producte de les multes i sancions en l'àmbit de les seves competències. 
h) Les altres prestacions de dret públic. 
 
2. Per a la cobrança dels tributs i de les quantitats que com a ingressos de dret públic, com ara prestacions 
patrimonials de caràcter públic no tributàries, preus públics, i multes i sancions pecuniàries, ha de percebre la hisenda 
de les entitats locals d’acord amb el que preveu l'apartat anterior, aquesta Hisenda té les prerrogatives establertes 
legalment per a la hisenda de l'Estat, i actuarà, si s’escau, ha d’actuar conforme als procediments administratius 
corresponents. 

 
S’estimen les al·legacions respecte a que la resposta correcta és l’a). Efectivament el tribunal 
assumeix un error en la formulació de la pregunta. Tal com està redactada, la pregunta se cenyeix a 
la classificació dels tributs i no a quins són els recursos per tributs, com era la intenció. 
 
En conseqüència, i conforme a l'article 2 del TRLHL, es modifica la plantilla de correcció en ser la 
resposta correcta l'a). 
 
 
Al·legacions a la pregunta 77 
 
77.- Respecte de la transparència de l'activitat pública, la Llei 9/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, és d'aplicació íntegra: 
 

a) Als partits polítics, organitzacions sindicals i organitzacions empresarials.  
b) A l'Administració de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes i de les ciutats 

de Ceuta i Melilla i les entitats que integren l'Administració Local. 
c) Són correctes les respostes a i b. 
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d) Només s'aplica a l'Administració de l'Estat. 
 

 Els aspirants María Ángeles Lloret García (***5881**), Pedro José Beamud Llinás (***6808**), 
Vanesa Bauzá Thorbrügge (***2318**), Margarita Valls Gayá (***3853**) i Marta Arbona 
Pérez (***7454**) al·leguen que la pregunta ha de ser anul·lada, perquè literalment es 
transcriu “Llei 9/2013”, quan en realitat és la Llei 19/2013. 
 

 Els aspirants Juana Isabel Pons Mir (***5151**), Elisabet Maria Reynés Coronado (***0830**), 
Isabel Pérez Flores (***2642**), Margarita Valls Gayá (***3853**), Iván Ocete Rienda 
(***4317**) i David Sanz Escandell (***5102**) al·leguen que la resposta c) és la correcta, 
perquè a més de la b), l'a) també és correcta, segons l'article 3 de la Llei. 

 
Respecte al primer grup d'al·legacions, pel qual insten l'anul·lació de la pregunta 77, aquest 
tribunal és del semblar que l'error per omissió de l’“1” de la Llei 19/2013, en transcriure Llei 
9/2013, error que d'altra banda és còpia literal de les bases en les quals es reprodueix l'error, 
aquest no invalida el contingut de la pregunta, clar i notori sobre la Llei de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que és d'aplicació íntegra, sense que es 
doni el menor dubte sobre el que es pregunta sobre un tema i matèria d'examen. 
 
Quant al segon grup d'al·legacions, que afirmen que la resposta correcta és la c), els articles 2 i el 3 
de la Llei de 19/2013 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
disposen el següent: 
 
Article 2. Àmbit subjectiu d'aplicació. 
1. Les disposicions d'aquest títol s'apliquen a: 
a) L'Administració General de l'Estat, les administracions de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla 
i les entitats que integren l'Administració local. 
 
Article 3. Altres subjectes obligats. 
Les disposicions del capítol II d'aquest títol també són aplicables a: 
a) Els partits polítics, les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials. 

 
Doncs bé, la pregunta remarca a qui és d'aplicació íntegra la Llei, remarcant a qui se'ls aplica tota la 
Llei, sent l'article 2 el que determina l'àmbit subjectiu de la Llei en la seva integritat. En canvi, 
l'article 3 estableix altres subjectes als quals només se'ls apliquen les disposicions del capítol II del 
títol I, no sent correcta la resposta a).  
 
Es desestimen les al·legacions. 
 
 
Al·legacions a la pregunta 83 
 
83.- Segons el que estableix l'article 65 de la LBRL, quan l'Administració de l'Estat o de les 
comunitats autònomes consideri, en l'àmbit de les respectives competències, que un acte o un 
acord d'alguna entitat local infringeix l'ordenament jurídic, podrà requerir-la, perquè… 
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a) Anul·li aquest acte en el termini màxim d'un mes. 
b) Rectifiqui aquest acte en el termini de 15 dies hàbils. 
c) Anul·li aquest acte en el termini màxim de 15 dies hàbils. 
d) Deixi sense efecte aquest acte en el termini de 15 dies naturals. 

 

 Les aspirants Vanesa Bauzá Thorbrügge (***2318**) i María Victoria Simonet Sala (***9939**) 
al·leguen que la pregunta ha de ser anul·lada, perquè no entra en el temari. 

 
La pregunta s'incardina de forma genèrica en el Tema 8. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local: Organització dels municipis de règim general. Les competències 
municipals. Concretament, l’article 65 de la LBRL es troba regulat al Títol V (Disposicions comunes a 
les Entitats locals), Capítol III (Impugnació d'actes i acords i exercici d'accions), i per  tant es tracta 
d’una pregunta referida a l’organització i funcionament dels municipis, inclosa dins la matèria 
d’examen. 
 
Es desestimen les al·legacions. 
 
 
Conclusions: 
 

 

 La resposta correcta de la pregunta 67 és l’a) i no la d) 

 La resposta correcta de la pregunta 73 és la c) i no l’a) 

 La resposta correcta de la pregunta 74 és l’a) i no la d) 
 
 
Altres al·legacions 
 
 

 Els aspirants Francisca Vidal Pizá (***7223**), María Cristina Pomar Miró (***6178**), María 
Sagrario Noguera Moreno (***3391**), Jaume Escarrer Monserrat (***1471**) i Alicia Castell 
Torres (***2644**) demanen la revisió de la nota del seu examen. 

 
Revisats els exàmens i la seva puntuació, la nota és correcta. Es desestimen les al·legacions.  
 
 

 L’aspirant Victoria Verger Aguilar (***7489**) demana la revisió de la nota del seu examen i 
audiència per a poder revisar-lo.  

 
Revisat l’examen i la seva puntuació, la nota és correcta. El tribunal es posarà en contacte amb 
l’aspirant per revisar l’examen. 
 
 
 

Vistes les al·legacions presentades i resoltes totes elles, es tornarà a corregir l'examen amb les 
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variacions acordades i es publicarà l'annex amb les notes definitives en la pàgina web municipal. 
 
 
2. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
 
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 

El president  El vocal 1  La vocal 2 

 

 

El vocal 3 i secretari La vocal 4 

 


