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UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  TTRRIIBBUUNNAALL  OOPPOOSSIICCIIÓÓ  66  PPLLAACCEESS  BBOOMMBBEERR//AA   

NNúúmm..  dd’’eexxppeeddiieenntt::  ACTA núm. 16  

AAssssuummppttee::  Reunió tribunal i resultats al·legacions prova professional. 

 
 
Data: 5 de febrer de 2013 (de 10:30 h a 11:30) 
Lloc: Departament de Personal, Ajuntament de Palma 
Persones assistents: 

 
- PRESIDENT: Sr.  Alejandro Bergas Ribas (suplent) 
- VOCALS: Sr. Mateo Font Forteza (titular), Luis M. Ortega Ballester (suplent), 

Francesc A. López Raja (titular) i Sr. Antonio Villen Aguilera (titular),. 
- SECRETÀRIA: Sra. Ana Segura Martínez (titular) 

 
Es declara constituït el tribunal, ja que hi ha quòrum suficient. 
 
Finalitzat el termini per presentar al�legacions al resultat de la prova professional, la 
secretària informa al tribunal dels aspirants que han presentat al�legacions. 
 
El tribunal  procedeix a la revisió de les al�legacions de la prova professional.  
 
 
1.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant EDUARDO ADELA 
PAREDES, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 18. prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles.. 
 
Pregunta núm. 20. prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre de transmissió del motor. 
 
Pregunta núm. 53. prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que està inclosa en 
el tema 2- càlcul distàncies. 
 
Pregunta núm. 62. prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació en aplicació del Real decret 
314/2006, de 17 de març, Secció SI 1 propagació interior, capítol 4, punt 3, 
considerant que està inclosa en el tema 11- protecció passiva d’edificis. 
 
Pregunta núm. 22. prova 2: l’aspirant considera que la resposta està mal redactada. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”. La resposta “b” és incompleta. A nivell del mar faria referència a 
altitud no a cota.  
 
Pregunta núm. 33. prova 2: l’aspirant considera que la resposta està mal redactada. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “b”, segons el Codi Europeu. 
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Pregunta núm. 43. prova 2: l’aspirant considera que la resposta està mal redactada. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”. 
 
Pregunta núm. 28. prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”.  
 
Pregunta núm. 58. prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”.  
 
Pregunta núm. 75. prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”.  
 
Pregunta núm. 30. prova 2: l’aspirant considera que la resposta és incompleta.  
Revisada la pregunta el tribunal anul�la la pregunta per una errada de redacció.  
 
Pregunta núm. 59. prova 2: l’aspirant considera que la pregunta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que està inclosa en 
el tema 13- cobertes: tipus i aplicacions. 
 
 
2.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant FRANCISCO JAVIER 
ALEJO ESQUEMBRE, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 18 prova 2: l’aspirant considera que la resposta “a” és incorrecta, 
que la resposta correcta és la “b”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”. El tap té dues vàlvules, una de 
pressió tarada al voltant d’1kg/cm2 i una altra de depressió pe permetre que l’aire entri 
en refredar-se el líquid i per tant contreure’s. 
 
Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera que la resposta “a” és incorrecta, 
que la resposta correcta és la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant.  
 
Pregunta núm. 42 prova 2: l’aspirant considera que l’enunciat està incomplet. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta. 
 
Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”.   
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3.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant GUILLERMO ALEMANY 
TERRASA,  el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 24 prova 1. Pregunta núm. 41 prova 2: l’aspirant sol�licita 
l’anul�lació de la pregunta en tenir dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i 
que la resposta correcta és la “c”. 
 
Preguntes núm. 30 i 34 prova 1. Preguntes núm. 45 i 15 prova 2: l’aspirant 
considera fora de temari aquestes preguntes. Revisades les preguntes el tribunal 
desestima l’al�legació considerant que estan incloses en el tema 1- carrers de la ciutat 
de Palma. 
 
Pregunta núm. 32 prova 1. Pregunta núm. 13 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1. Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i 
anul�la la pregunta en considerar que tot i que les respostes es consideren adequades 
la pregunta no ha estat formulada especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1. Pregunta núm. 49 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta és incompleta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, 
considerant la resposta correcta la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és 
determinant. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1. Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta i a més a més que te dues respostes correctes. Revisada 
la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, 
considerant que està inclosa en el tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per 
presentar-se a l’examen tenir el permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció 
són necessaris uns coneixements bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha 
de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1. Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre 
de transmissió del motor.  
 
Pregunta núm. 46 prova 1. Pregunta núm. 52 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que la definició de la RAE no anul�la la definició tècnica del que és la 
planimetria. 
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Pregunta núm. 49 prova 1. Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 69 prova 1. Pregunta núm. 79 prova 2: l’aspirant considera que 
la pregunta és obsoleta e incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant la resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Pregunta núm. 78. prova 1. Pregunta núm. 75. prova 2: l’aspirant considera que 
la resposta és errònia. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant 
que la resposta correcta és la “c”.  
 
Pregunta núm. 42 prova 2: l’aspirant considera que les respostes són incompletes i 
sol�licita l’anul�lació de la pregunta. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, 
i anul�la la pregunta. 
 
Respecte a l’al�legació de la pregunta 83, l’aspirant va presentar aquesta al�legació el 
dia 22 de gener de 2013, és a dir, fora de termini, per la qual cosa no es té en compte.   
 

 
4.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JOSÉ MANUEL ALONSO 
GAGO,  el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1,i i incloure les 
preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir les respostes en la prova en castellà 
i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 24 prova 1.: l’aspirant sol�licita l’anul�lació de la pregunta en tenir 
dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1:  l’aspirant considera que la pregunta no és apropiada 
per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació. Es 
considera, per part del tribunal, que per una definició més ràpida i fàcil a l’hora de 
definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada per temes, com per 
exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors romans a Can 
Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la Indioteria, 
entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el tema 1-
carrers de Palma.   
 
Pregunta núm. 36 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta en considerar 
que tot i que les respostes es consideren adequades la pregunta no ha estat formulada 
especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1:  l’aspirant considera que la pregunta és incompleta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és determinant. 
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Pregunta núm. 43 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta i a 
més a més que te dues respostes correctes. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre de transmissió del motor. 
 
Pregunta núm. 46 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la definició de la 
RAE no anul�la la definició tècnica del que és la planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 69 prova 1: l’aspirant considera que la pregunta és obsoleta e 
incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant la 
resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Pregunta núm. 78 prova 1: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”.  
 
 
5.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant ANDRÉS ARENAS 
DONCEL,  el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 13 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Preguntes núm. 15 i 45 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquestes 
preguntes. Revisades les preguntes el tribunal desestima l’al�legació considerant que 
estan incloses en el tema 1- carrers de la ciutat de Palma. 
 
Pregunta núm. 17 prova 2:  l’aspirant considera que la pregunta està mal 
redactada, sol�licitant l’anul�lació de la pregunta. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació. Considerant la resposta correcta la “b”. Un motor és súper 
quadrat perquè té els pistons súper quadrats, o sigui, tenen major diàmetre que altura.   
 
Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera que la resposta “a” és incorrecta, 
que la resposta correcta és la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
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tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre de transmissió del motor. 
 
Pregunta núm. 41. prova 2: l’aspirant sol�licita l’anul�lació de la pregunta en tenir 
dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta en considerar 
que tot i que les respostes es consideren adequades la pregunta no ha estat formulada 
especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 49 prova 2:  l’aspirant considera que la pregunta és incompleta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és determinant. 
 
Pregunta núm. 52 prova 2: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la definició de la 
RAE no anul�la la definició tècnica del que és la planimetria. 
 
Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”.  
 
Pregunta núm. 79 prova 2: l’aspirant considera que la pregunta és obsoleta e 
incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant la 
resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
 
6.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JONÁS BALAGUER 
RODRÍGUEZ,  el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 36 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta en considerar 
que tot i que les respostes es consideren adequades la pregunta no ha estat formulada 
especificant que són mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 78. prova 1: l’aspirant considera que la resposta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”.  
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7.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant FRANCISCO CAIMARI 
ESTARELLAS, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 27 de l’examen 2, i incloure les 
preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir les respostes en la prova en castellà 
i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre de transmissió del motor. 
 
Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta en considerar 
que tot i que les respostes es consideren adequades la pregunta no ha estat formulada 
especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 75. prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”.  
 
Pregunta núm. 79 prova 2: l’aspirant considera que la pregunta és obsoleta e 
incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant la 
resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Feta la comprovació de la seva pregunta 80, i consultada la seva fulla d’examen, la 
resposta marcada per l’interessat es la “a”. 
 
 
8.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JOSÉ MANUEL CARRILLO 
SALMERÓN, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 78 prova 1: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta i a 
més a més que te dues respostes correctes. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 59 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació en aplicació del Real decret 
314/2006, de 17 de març, Secció SI 1 propagació interior, capítol 4, punt 3, 
considerant que està inclosa en el tema 11- protecció passiva d’edificis. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1:  l’aspirant considera que la pregunta no és apropiada 
per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació. Es 
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considera, per part del tribunal, que per una definició més ràpida i fàcil a l’hora de 
definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada per temes, com per 
exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors romans a Can 
Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la Indioteria, 
entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el tema 1-
carrers de Palma.  ,  
 
Pregunta núm. 46 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la definició de la 
RAE no anul�la la definició tècnica del que és la planimetria. 
 
 
9.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant DAVID COLOMAR 
BERBEGAL, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 27 de l’examen 2, i incloure les 
preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir les respostes en la prova en castellà 
i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 41 prova 2: l’aspirant sol�licita l’anul�lació de la pregunta en tenir 
dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
Pregunta núm. 45 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1- carrers de la ciutat de Palma. 
 
Pregunta núm. 12 prova 2:  l’aspirant considera que la pregunta no és apropiada 
per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació. Es 
considera, per part del tribunal, que per una definició més ràpida i fàcil a l’hora de 
definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada per temes, com per 
exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors romans a Can 
Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la Indioteria, 
entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el tema 1-
carrers de Palma.  ,  
 
Pregunta núm. 13 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta en considerar 
que tot i que les respostes es consideren adequades la pregunta no ha estat formulada 
especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 49 prova 2:  l’aspirant considera que la pregunta és incompleta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és determinant. 
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Pregunta núm. 17 prova 2:  l’aspirant considera que la pregunta està mal 
redactada, sol�licitant l’anul�lació de la pregunta. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “b”. Un motor és súper 
quadrat perquè té els pistons súper quadrats, o sigui, tenen major diàmetre que altura. 
 
Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera que la resposta “a” és incorrecta, 
que la resposta correcta és la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre de transmissió del motor. 
 
Pregunta núm. 52 prova 2: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la definició de la 
RAE no anul�la la definició tècnica del que és la planimetria. 
 
Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”.  
 
Pregunta núm. 79 prova 2: l’aspirant considera que la pregunta és obsoleta e 
incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant la 
resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
 
10.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant MANUEL CORRALIZA 
BLANCO, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 10 prova 1: l’aspirant sol�licita l’anul�lació d’aquesta pregunta al no 
haver-hi cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant la resposta correcta la “c”. 
 
Pregunta núm. 8 prova 1:  l’aspirant sol�licita l’anul�lació de la pregunta. Revisada la 
pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta al no coincidir les respostes 
en la prova en castellà i en la prova en català. S’inclou la pregunta 83 (de reserva) 
 
 
11.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant LUIS CRESPI PASCUAL, 
el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
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Pregunta núm. 24 prova 1. Pregunta núm. 41. prova 2: l’aspirant sol�licita 
l’anul�lació de la pregunta en tenir dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i 
que la resposta correcta és la “c”. 
 
Pregunta núm. 30 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1- carrers de la ciutat de Palma. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1. Pregunta núm. 12 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta no és apropiada per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació. Es considera, per part del tribunal, que per una definició més 
ràpida i fàcil a l’hora de definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada 
per temes, com per exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors 
romans a Can Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la 
Indioteria, entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el 
tema 1-carrers de Palma.  ,  
 
Pregunta núm. 32 prova 1. Pregunta núm. 13 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1. Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i 
anul�la la pregunta en considerar que tot i que les respostes es consideren adequades 
la pregunta no ha estat formulada especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1. Pregunta núm.  49 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta és incompleta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, 
considerant la resposta correcta la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és 
determinant. 
 
Pregunta núm. 41 prova 1. Pregunta núm. 17 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta està mal redactada, sol�licitant l’anul�lació de la pregunta. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “b”. Un 
motor és súper quadrat perquè té els pistons súper quadrats, o sigui, tenen major 
diàmetre que altura. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1. Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta i a més a més que te dues respostes correctes. Revisada 
la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, 
considerant que està inclosa en el tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per 
presentar-se a l’examen tenir el permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció 
són necessaris uns coneixements bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha 
de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1. Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre 
de transmissió del motor. 
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Pregunta núm. 46 prova 1. Pregunta núm. 52 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que la definició de la RAE no anul�la la definició tècnica del que és la 
planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1. Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 78 prova 1. Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que 
la resposta és errònia. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant 
que la resposta correcta és la “c”.  
 
 
12.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant HUGO SEBASTIAN 
DOYLE SANCHEZ, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de la pregunta 1 de l’examen 2, i incloure la 
pregunta 81 als dos exàmens, al no coincidir les respostes en la prova en castellà i en 
la prova en català. Es desestima l’al�legació. La pregunta 5 de l’examen 2 no es va 
anul�lar per part del tribunal. 
 
Pregunta núm. 7 prova 2: l’aspirant considera que la resposta correcta és la “a” i no 
la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació perquè, tal i com diu 
l’aspirant, la definició correcta és la “a” com així s’ha establert en el full de correcció. 
 
Pregunta núm. 10 prova 2: l’aspirant considera que la resposta correcta és la “a” i 
no la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la 
resposta correcta la “c”. 
 
Pregunta núm. 12 prova 2:  l’aspirant considera que la pregunta no és apropiada 
per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació. Es 
considera, per part del tribunal, que per una definició més ràpida i fàcil a l’hora de 
definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada per temes, com per 
exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors romans a Can 
Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la Indioteria, 
entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el tema 1-
carrers de Palma.  ,  
 
Pregunta núm. 18 prova 2: l’aspirant considera que la resposta “a” és incorrecta, 
que la resposta correcta és la “b”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”. El tap té dues vàlvules, una de 
pressió tarada al voltant d’1kg/cm2 i una altra de depressió pe permetre que l’aire entri 
en refredar-se el líquid i per tant contreure’s. 
 
Pregunta núm. 49 prova 2:  l’aspirant considera que la resposta correcta és la “a”. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és determinant. 
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Pregunta núm. 50 prova 2: l’aspirant considera que hi ha dues respostes correctes, 
la “a” i la “b”. Revisada la pregunta, s’ha comprovat que, efectivament, les bombes 
manuals poden ser també de primer gènere, per tant el tribunal estima l’al�legació i 
queda anul�lada la pregunta.  
 
Pregunta núm. 60 prova 2:  l’aspirant considera que la resposta correcta és la “b”. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “c”.  
 
Pregunta núm. 62. prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació en aplicació del Real decret 
314/2006, de 17 de març, Secció SI 1 propagació interior, capítol 4, punt 3, 
considerant que està inclosa en el tema 11- protecció passiva d’edificis. 
 
Pregunta núm. 63. prova 2: l’aspirant considera que la resposta correcta és la “b”. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima la al�legació perquè, tal i com diu l’aspirant, 
la definició correcta és la “b” com així s’ha establert en el full de correcció. 
 
Pregunta núm. 66. prova 2: l’aspirant considera que la resposta correcta és la “a” i 
no la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima la al�legació considerant la 
resposta correcta la “c”. 
 
Pregunta núm. 75. prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”.  
 
Respecte a la segona i tercera al�legació de la pregunta 66, l’aspirant va presentar 
aquestes al�legacions els dies 31 de gener i 1 de febrer de 2013, respectivament, és a 
dir, fora de termini, per la qual cosa no es tenen en compte. 
 
 
13.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant ROBERTO ESPADA 
HORSFALL, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 17 prova 2:  l’aspirant considera que la pregunta està mal 
redactada, sol�licitant l’anul�lació de la pregunta. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació. Considerant la resposta correcta la “b”. Un motor és súper 
quadrat perquè té els pistons súper quadrats, o sigui, tenen major diàmetre que altura. 
 
Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta i a 
més a més que te dues respostes correctes. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a” inclosa en el tema 9-pressió. Així 
mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el permís de conduir classe 
C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements bàsics dels vehicles, es 
tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant.  
 
Pregunta núm. 38 prova 2: l’aspirant considera que aquesta pregunta ha de ser 
anul�lada. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la 
resposta correcta la “c”. 
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Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
L’aspirant considera que hi ha una errada en la seva fulla de contestació de les 
preguntes 56 i 80. Feta la comprovació de la seva pregunta 56 i consultada la seva 
fulla d’examen, la resposta marcada per l’interessat és la “b”, sent la correcta la “c” i 
feta la comprovació de la seva pregunta 80, i consultada la seva fulla d’examen, la 
resposta marcada per l’interessat es la “a”, sent la correcta la “b”. 
 
Respecte a l’al�legació de la pregunta 83, l’aspirant va presentar aquesta al�legació el 
dia 29 de gener de 2013, és a dir, fora de termini, per la qual cosa no es té en compte. 
 
 
14.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JOAN FIOL FERRANDO, 
el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Preguntes núm. 30 i 34 prova 1. Preguntes núm. 45 i 15 prova 2: l’aspirant 
considera fora de temari aquestes preguntes. Revisades les preguntes el tribunal 
desestima l’al�legació considerant que estan incloses en el tema 1- carrers de la ciutat 
de Palma. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1. Pregunta núm. 12 prova 2: l’aspirant considera que 
la pregunta no és apropiada per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació. Es considera, per part del tribunal, que per una definició més 
ràpida i fàcil a l’hora de definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada 
per temes, com per exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors 
romans a Can Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la 
Indioteria, entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el 
tema 1-carrers de Palma. 
 
Pregunta núm. 32 prova 1. Pregunta núm. 13 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 33 prova 1. Pregunta núm. 14 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1. Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i 
anul�la la pregunta en considerar que tot i que les respostes es consideren adequades 
la pregunta no ha estat formulada especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1. Pregunta núm. 49 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta és incompleta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, 
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considerant la resposta correcta la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és 
determinant. 
 
Pregunta núm. 41 prova 1. Pregunta núm. 17 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta està mal redactada, sol�licitant l’anul�lació de la pregunta. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “b”. Un 
motor és súper quadrat perquè té els pistons súper quadrats, o sigui, tenen major 
diàmetre que altura. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1. Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta i a més a més que te dues respostes correctes. Revisada 
la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a” 
inclosa en el tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a 
l’examen tenir el permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris 
uns coneixements bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot 
aspirant. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1. Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre 
de transmissió de l motor. 
 
Pregunta núm. 46 prova 1. Pregunta núm. 52 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que la definició de la RAE no anul�la la definició tècnica del que és la 
planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1. Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 69 prova 1. Pregunta núm. 79 prova 2: l’aspirant considera que 
la pregunta és obsoleta e incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant la resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Pregunta núm. 78. prova 1. Pregunta núm. 75. prova 2: l’aspirant considera que 
la resposta és errònia. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant 
que la resposta correcta és la “c”.  
 
Pregunta núm. 30. prova 2: l’aspirant considera que la resposta és incompleta.  
Revisada la pregunta el tribunal anul�la la pregunta per una errada de redacció.  
 
 
15.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant FELIPE GARCES 
ESCOBAR, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
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Pregunta núm. 24 prova 1. Pregunta núm. 41 prova 2: l’aspirant sol�licita 
l’anul�lació de la pregunta en tenir dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i 
que la resposta correcta és la “c”. 
 
Preguntes núm. 30 i 34 prova 1. Preguntes núm. 45 i 15 prova 2: l’aspirant 
considera fora de temari aquestes preguntes. Revisades les preguntes el tribunal 
desestima l’al�legació considerant que estan incloses en el tema 1- carrers de la ciutat 
de Palma. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1. Pregunta núm. 12 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta no és apropiada per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació. Es considera, per part del tribunal, que per una definició més 
ràpida i fàcil a l’hora de definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada 
per temes, com per exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors 
romans a Can Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la 
Indioteria, entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el 
tema 1-carrers de Palma.   
 
Pregunta núm. 32 prova 1. Pregunta núm. 13 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 33 prova 1. Pregunta núm. 14 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1. Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i 
anul�la la pregunta en considerar que tot i que les respostes es consideren adequades 
la pregunta no ha estat formulada especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1. Pregunta núm. 49 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta és incompleta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, 
considerant la resposta correcta la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és 
determinant. 
 
Pregunta núm. 41. prova 1. Pregunta núm. 17. prova 2:  l’aspirant considera 
que la pregunta està mal redactada, sol�licitant l’anul�lació de la pregunta. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “b”. Un 
motor és súper quadrat perquè té els pistons súper quadrats, o sigui, tenen major 
diàmetre que altura. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1. Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta i a més a més que te dues respostes correctes. Revisada 
la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a” 
inclosa en el tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a 
l’examen tenir el permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris 
uns coneixements bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot 
aspirant. 
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Pregunta núm. 44 prova 1. Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre 
de transmissió del motor. 
 
Pregunta núm. 46 prova 1. Pregunta núm. 52 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que la definició de la RAE no anul�la la definició tècnica del que és la 
planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1. Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 69 prova 1. Pregunta núm. 79 prova 2: l’aspirant considera que 
la pregunta és obsoleta e incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant la resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Pregunta núm. 78. prova 1. Pregunta núm. 75. prova 2: l’aspirant considera que 
la resposta és errònia. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant 
que la resposta correcta és la “c”.  
 
 
16.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant DAVID GAYA VILA, el 
tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 10 prova 2: l’aspirant considera que la resposta correcta és la “a” i 
no la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la 
resposta correcta la “c”. 
 
Pregunta núm. 18 prova 2: l’aspirant considera que la resposta “a” és incorrecta, 
que la resposta correcta és la “b”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”. El tap té dues vàlvules, una de 
pressió tarada al voltant d’1kg/cm2 i una altra de depressió pe permetre que l’aire entri 
en refredar-se el líquid i per tant contreure’s. 
 
Pregunta núm. 41 prova 2: l’aspirant sol�licita l’anul�lació de la pregunta en tenir 
dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
Pregunta núm. 49 prova 2:  l’aspirant sol�licita la revisió d’aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és determinant. 
 
Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”.  
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17.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JOSE MIGUEL GOMIS 
RAMON, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 24 prova 1.: l’aspirant sol�licita l’anul�lació de la pregunta en tenir 
dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
Pregunta núm. 30 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1- carrers de la ciutat de Palma. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1:  l’aspirant considera que la pregunta no és apropiada 
per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació. Es 
considera, per part del tribunal, que per una definició més ràpida i fàcil a l’hora de 
definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada per temes, com per 
exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors romans a Can 
Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la Indioteria, 
entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el tema 1-
carrers de Palma.   
 
Pregunta núm. 32 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta en considerar 
que tot i que les respostes es consideren adequades la pregunta no ha estat formulada 
especificant que són mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1:  l’aspirant considera que la pregunta és incompleta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és determinant. 
 
Pregunta núm. 41 prova 1:  l’aspirant considera que la pregunta està mal 
redactada, sol�licitant l’anul�lació de la pregunta. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “b”. Un motor és súper 
quadrat perquè té els pistons súper quadrats, o sigui, tenen major diàmetre que altura. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta i a 
més a més que te dues respostes correctes. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a” inclosa en el tema  9-pressió. Així 
mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el permís de conduir classe 
C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements bàsics dels vehicles, es 
tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
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Pregunta núm. 44 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre de transmissió del motor. 
 
Pregunta núm. 46 prova 1.: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la definició de la 
RAE no anul�la la definició tècnica del que és la planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 78. prova 1.: l’aspirant considera que la resposta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”.  
 
 
18.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant CRISTIAN GONZALEZ 
QUIRANTE, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 27 de l’examen 2, i incloure les 
preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir les respostes en la prova en castellà 
i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta i a 
més a més que te dues respostes correctes. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a” inclosa en el tema 9-pressió. Així 
mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el permís de conduir classe 
C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements bàsics dels vehicles, es 
tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre de transmissió del motor. 
 
Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 76 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 12-valoració del pacient. Signes i símptomes. 
 
Pregunta núm. 18. prova 2: l’aspirant considera que la resposta “a” és incorrecta, 
que la resposta correcta és la “b”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”. El tap té dues vàlvules, una de 
pressió tarada al voltant d’1kg/cm2 i una altra de depressió pe permetre que l’aire entri 
en refredar-se el líquid i per tant contreure’s. 
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Pregunta núm. 49 prova 2:  l’aspirant considera que la resposta correcta és la “a”. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és determinant. 
 
Pregunta núm. 56 prova 2: l’aspirant considera que hi ha dues respostes correctes. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “c”. 
 
Pregunta núm. 58 prova 2: l’aspirant considera que les tres respostes són errònies. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “c”. 
 
Pregunta núm. 62 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació en aplicació del Real decret 
314/2006, de 17 de març, Secció SI 1 propagació interior, capítol 4, punt 3, 
considerant que està inclosa en el tema 11- protecció passiva d’edificis. 
 
Pregunta núm. 67 prova 2: l’aspirant considera que hi ha dues respostes correctes, 
la “a” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la 
resposta correcta la “c”, en ser l’única afirmació no correcta. La resposta “a” és una 
afirmació correcta perquè la posició lateral de seguretat garanteix estabilitat, certa 
comoditat i sobretot evita l’ofegament fortuït a causa de possibles vòmits que 
poguessin interferir en el sistema respiratori, pel fet d’estar inconscient. En cap 
moment de l’enunciat es parla de politraumatismes. 
 
Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta en considerar 
que tot i que les respostes es consideren adequades la pregunta no ha estat formulada 
especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 26 prova 2:  l’aspirant considera que hi ha dues respostes correctes, 
la “a” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la 
resposta correcta la “c”, segons el Codi tècnic d’edificació Real decret 314/2006, de 17 
de març, Secció SI A terminologia.  
 
Pregunta núm. 52 prova 2: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la definició de la 
RAE no anul�la la definició tècnica del que és la planimetria. 
 
 
19.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JOSÉ ANTONIO 
GUARDIOLA REUS, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 12 prova 2:  l’aspirant considera que la pregunta no és apropiada 
per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació. Es 
considera, per part del tribunal, que per una definició més ràpida i fàcil a l’hora de 
definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada per temes, com per 
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exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors romans a Can 
Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la Indioteria, 
entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el tema 1-
carrers de Palma.  ,  
 
Pregunta núm. 22 prova 2: l’aspirant considera que la resposta vàlida és la “b”. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta és 
la “c”. La resposta “b” és incompleta. A nivell del mar faria referència a altitud no a 
cota.  
 
Pregunta núm. 50 prova 2: l’aspirant considera que hi ha dues respostes correctes, 
la “a” i la “b”. Revisada la pregunta, s’ha comprovat que, efectivament, les bombes 
manuals poden ser també de primer gènere, per tant el tribunal estima l’al�legació i 
queda anul�lada la pregunta.  
 
Pregunta núm. 62 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació en aplicació del Real decret 
314/2006, de 17 de març, Secció SI 1 propagació interior, capítol 4, punt 3, 
considerant que està inclosa en el tema 11- protecció passiva d’edificis. 
 
Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
 
20.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JAVIER JAVALOYAS 
PALAZON, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 13 prova 1: l’aspirant considera que aquesta pregunta no estava 
especificada en el temari. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, 
considerant que està inclosa en els temes 7 i 8. 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 16 prova 1: l’aspirant considera que aquesta pregunta no correspon 
al tema 15. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que sí 
està inclosa en els tema 15, terme específic de les escales de Beaufort i Douglas. 
 
Pregunta núm. 42 prova 1: l’aspirant considera que la pregunta està fora de temari. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. 
  
Pregunta núm. 72 prova 1: l’aspirant considera que hi ha dues respostes correctes, 
la “a” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la 
resposta “a” no correcta perquè el “síncope” és una pèrdua brusca de consciència i de 
to postural, de durada breu, amb una recuperació espontània sense necessitat de 
maniobres de reanimació. Sense una altra causa de base, un “síncope” no produiria 
anisocòria (asimetria en la dilatació-contracció pupil�lar) ni midriasis (pupil�les 
dilatades) i considerant la resposta correcta la “c” ja que en la midriasis (pupil�les 
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dilatades) arreactiva simètrica, les dues pupil�les es dilaten i no es contreuen a la llum, 
la qual cosa és un signe de dany cerebral important, com es pot veure en una parada 
cardiorrespiratòria, així com també en certs comes.   
 
Pregunta núm. 24 prova 1.: l’aspirant sol�licita l’anul�lació de la pregunta en tenir 
dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
Preguntes núm. 30 i 34 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquestes 
preguntes. Revisades les preguntes el tribunal desestima l’al�legació considerant que 
estan incloses en el tema 1- carrers de la ciutat de Palma. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1.:  l’aspirant considera que la pregunta no és apropiada 
per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació. Es 
considera, per part del tribunal, que per una definició més ràpida i fàcil a l’hora de 
definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada per temes, com per 
exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors romans a Can 
Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la Indioteria, 
entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el tema 1-
carrers de Palma. 
 
Pregunta núm. 32 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 33 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta en considerar 
que tot i que les respostes es consideren adequades la pregunta no ha estat formulada 
especificant que són mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1:  l’aspirant considera que la pregunta és incompleta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és determinant. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta i a 
més a més que te dues respostes correctes. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre de transmissió del motor. 
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Pregunta núm. 46 prova 1.: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la definició de la 
RAE no anul�la la definició tècnica del que és la planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 69 prova 1.: l’aspirant considera que la pregunta és obsoleta e 
incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant la 
resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Pregunta núm. 78. prova 1.: l’aspirant considera que la resposta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”.  
 
 
21.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant MATIAS JORCAS SALVÀ, 
el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta en considerar 
que tot i que les respostes es consideren adequades la pregunta no ha estat formulada 
especificant que són mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1:  l’aspirant considera que la pregunta és incompleta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és determinant. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta i a 
més a més que te dues respostes correctes. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre de transmissió del motor. 
 
Pregunta núm. 46 prova 1.: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la definició de la 
RAE no anul�la la definició tècnica del que és la planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 2-càlcul de distàncies.  
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Pregunta núm. 69 prova 1.: l’aspirant considera que la pregunta és obsoleta e 
incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant la 
resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Pregunta núm. 78 prova 1.: l’aspirant considera que la resposta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”.  
 
 
22.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant ANTONIO LEBRON 
SITGES, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1, i incloure les 
preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir les respostes en la prova en castellà 
i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 18 prova 1: l’aspirant considera que aquesta pregunta ha de ser 
anul�lada. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la 
resposta correcta la “c”. 
 
Pregunta núm. 24 prova 1: l’aspirant sol�licita l’anul�lació de la pregunta en tenir 
dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
Pregunta núm. 25 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta. 
 
Preguntes núm. 30 i 34 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquestes 
preguntes. Revisades les preguntes el tribunal desestima l’al�legació considerant que 
estan incloses en el tema 1- carrers de la ciutat de Palma. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1.:  l’aspirant considera que la pregunta no és apropiada 
per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació. Es 
considera, per part del tribunal, que per una definició més ràpida i fàcil a l’hora de 
definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada per temes, com per 
exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors romans a Can 
Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la Indioteria, 
entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el tema 1-
carrers de Palma. 
 
Pregunta núm. 32 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta en considerar 
que tot i que les respostes es consideren adequades la pregunta no ha estat formulada 
especificant que són mides aproximades. 
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Pregunta núm. 38 prova 1: l’aspirant considera que hi ha dues respostes correctes, 
la “a” i la “b”. Revisada la pregunta, s’ha comprovat que, efectivament, les bombes 
manuals poden ser també de primer gènere, per tant el tribunal estima l’al�legació i 
queda anul�lada la pregunta.  
 
Pregunta núm. 40 prova 1:  l’aspirant considera que la pregunta és incompleta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és determinant. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta i a 
més a més que te dues respostes correctes. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre de transmissió del motor. 
 
Pregunta núm. 46 prova 1.: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la definició de la 
RAE no anul�la la definició tècnica del que és la planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 62 prova 1: l’aspirant considera que fora de temari aquesta 
pregunta.  Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la 
resposta correcta la “c”, segons el Codi tècnic d’edificació Real decret 314/2006, de 17 
de març, Secció SI A terminologia.  
 
Pregunta núm. 72 prova 1: l’aspirant considera que hi ha dues respostes correctes, 
la “a” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la 
resposta “a” no correcta perquè el “síncope” és una pèrdua brusca de consciència i de 
to postural, de durada breu, amb una recuperació espontània sense necessitat de 
maniobres de reanimació. Sense una altra causa de base, un “síncope” no produiria 
anisocòria (asimetria en la dilatació-contracció pupil�lar) ni midriasis (pupil�les 
dilatades) i considerant la resposta correcta la “c” ja que en la midriasis (pupil�les 
dilatades) arreactiva simètrica, les dues pupil�les es dilaten i no es contreuen a la llum, 
la qual cosa és un signe de dany cerebral important, com es pot veure en una parada 
cardiorrespiratòria, així com també en certs comes.   
 
Pregunta núm. 75 prova 1: l’aspirant considera que hi ha dues respostes correctes, 
la “a” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la 
resposta correcta la “c”, en ser l’única afirmació no correcta. La resposta “a” és una 
afirmació correcta perquè la posició lateral de seguretat garanteix estabilitat, certa 
comoditat i sobretot evita l’ofegament fortuït a causa de possibles vòmits que 
poguessin interferir en el sistema respiratori, pel fet d’estar inconscient. En cap 
moment de l’enunciat es parla de politraumatismes. 
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Pregunta núm. 78 prova 1.: l’aspirant considera que la resposta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”.  
 
L’aspirant pot recollir una còpia de la seva fulla de resposta en el Departament de 
Personal, de l’Ajuntament de Palma.  
 

 
23.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant LUIS MARTÍNEZ 
COMAS, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1, i incloure les 
preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir les respostes en la prova en castellà 
i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 45 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquestes preguntes. 
Revisades les preguntes el tribunal desestima l’al�legació considerant que estan 
incloses en el tema 1- carrers de la ciutat de Palma. 
 
Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta en considerar 
que tot i que les respostes es consideren adequades la pregunta no ha estat formulada 
especificant que són mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 49 prova 2:  l’aspirant considera que la pregunta és incompleta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és determinant. 
 
Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta i a 
més a més que te dues respostes correctes. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre de transmissió del motor.  
 
Pregunta núm. 52 prova 2: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la definició de la 
RAE no anul�la la definició tècnica del que és la planimetria. 
 
Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 79 prova 2: l’aspirant considera que la pregunta és obsoleta e 
incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant la 
resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
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Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”.  
 
Pregunta núm. 42 prova 2: l’aspirant considera que les respostes són incorrectes i 
sol�licita l’anul�lació de la pregunta. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, 
i anul�la la pregunta. 
 
 
24.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant FERNANDO MARTORELL 
MUNAR, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta i a 
més a més que te dues respostes correctes. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 22 prova 2: l’aspirant considera que la resposta vàlida és la “b”. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta és 
la “c”. La resposta “b” és incompleta. A nivell del mar faria referència a altitud no a 
cota.  
 
Pregunta núm. 28 prova 2: l’aspirant considera incompleta la resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta “c” 
correcta. 
 
Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta en considerar 
que tot i que les respostes es consideren adequades la pregunta no ha estat formulada 
especificant que són mides aproximades. 
 
 
25.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JOAN MORRO BAUÇÀ, el 
tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 24 prova 1 Pregunta núm. 41 prova 2: l’aspirant sol�licita 
l’anul�lació de la pregunta en tenir dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i 
que la resposta correcta és la “c”. 
 
Preguntes núm. 30 i 34 prova 1.  Preguntes núm. 45 i 15 prova 2: l’aspirant 
considera fora de temari aquestes preguntes. Revisades les preguntes el tribunal 
desestima l’al�legació considerant que estan incloses en el tema 1- carrers de la ciutat 
de Palma. 
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Pregunta núm. 32 prova 1. Pregunta núm. 13 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1. Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i 
anul�la la pregunta en considerar que tot i que les respostes es consideren adequades 
la pregunta no ha estat formulada especificant que són mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1. Pregunta núm. 49 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta és incompleta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, 
considerant la resposta correcta la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és 
determinant. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1. Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta i a més a més que te dues respostes correctes. Revisada 
la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, 
considerant que està inclosa en el tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per 
presentar-se a l’examen tenir el permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció 
són necessaris uns coneixements bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha 
de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1. Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre 
de transmissió del motor.  
 
Pregunta núm. 46 prova 1. Pregunta núm. 52 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que la definició de la RAE no anul�la la definició tècnica del que és la 
planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1. Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 69 prova 1. Pregunta núm. 79 prova 2: l’aspirant considera que 
la pregunta és obsoleta e incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant la resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Pregunta núm. 78 prova 1. Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que 
la resposta és errònia. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant 
que la resposta correcta és la “c”.  
 
Pregunta núm. 42 prova 2: l’aspirant considera que hi ha dues respostes correctes i 
sol�licita l’anul�lació de la pregunta. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, 
i anul�la la pregunta. 
 
 



                                                                     Pàgina 28 de 65 

26.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JOSÉ MANUEL MOYANO 
SAÑUDO, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1, i incloure les 
preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir les respostes en la prova en castellà 
i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1.:  l’aspirant considera que la pregunta és incompleta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és determinant. 
 
Pregunta núm. 48 prova 1: l’aspirant considera que la resposta vàlida és la “b”. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta és 
la “c”. A nivell del mar faria referència a altitud no a cota.  
 
Pregunta núm. 59 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació en aplicació del Real decret 
314/2006, de 17 de març, Secció SI 1 propagació interior, capítol 4, punt 3, 
considerant que està inclosa en el tema 11- protecció passiva d’edificis. 
 
Pregunta núm. 64 prova 1: l’aspirant considera que la resposta “a” es incorrecta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació segons el Document Bàsic del 
Codi Tècnic DBSE-C,  capítol 4 cimentació directa, considerant la resposta correcta la 
“a”. 
 
Pregunta núm. 78. prova 1: l’aspirant considera que la resposta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”.  
 
 
27.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JUAN MIGUEL MUÑOZ 
ANSÓN, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 24 prova 1. Pregunta núm. 41. prova 2: l’aspirant sol�licita 
l’anul�lació de la pregunta en tenir dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i 
que la resposta correcta és la “c”. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1. Pregunta núm. 12 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta no és apropiada per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació. Es considera, per part del tribunal, que per una definició més 
ràpida i fàcil a l’hora de definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada 
per temes, com per exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors 
romans a Can Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la 
Indioteria, entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el 
tema 1-carrers de Palma.  ,  
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Pregunta núm. 32 prova 1. Pregunta núm. 13 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 33 prova 1. Pregunta núm. 14 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1. Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i 
anul�la la pregunta en considerar que tot i que les respostes es consideren adequades 
la pregunta no ha estat formulada especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1. Pregunta núm.  49 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta és incompleta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, 
considerant la resposta correcta la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és 
determinant. 
 
Pregunta núm. 41 prova 1. Pregunta núm. 17 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta està mal redactada, sol�licitant l’anul�lació de la pregunta. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “b”. Un 
motor és súper quadrat perquè té els pistons súper quadrats, o sigui, tenen major 
diàmetre que altura. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1. Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre 
de transmissió del motor. 
 
Pregunta núm. 46 prova 1. Pregunta núm. 52 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que la definició de la RAE no anul�la la definició tècnica del que és la 
planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1. Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 78 prova 1. Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que 
la resposta és errònia. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant 
que la resposta correcta és la “c”.  
 
 
28.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant FRANCISCO JOSÉ 
MURCIA HERNÁNDEZ, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
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Pregunta núm. 24 prova 1. Pregunta núm. 41. prova 2: l’aspirant sol�licita 
l’anul�lació de la pregunta en tenir dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i 
que la resposta correcta és la “c”. 
 
Preguntes núm. 30 i 34 prova 1. Preguntes núm. 45  i 15 prova 2: l’aspirant 
considera fora de temari aquestes preguntes. Revisades les preguntes el tribunal 
desestima l’al�legació considerant que estan incloses en el tema 1- carrers de la ciutat 
de Palma. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1. Pregunta núm. 12 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta no és apropiada per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació. Es considera, per part del tribunal, que per una definició més 
ràpida i fàcil a l’hora de definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada 
per temes, com per exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors 
romans a Can Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la 
Indioteria, entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el 
tema 1-carrers de Palma.  ,  
 
Pregunta núm. 32 prova 1. Pregunta núm. 13 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1. Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i 
anul�la la pregunta en considerar que tot i que les respostes es consideren adequades 
la pregunta no ha estat formulada especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1. Pregunta núm.  49 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta és incompleta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, 
considerant la resposta correcta la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és 
determinant. 
 
Pregunta núm. 41 prova 1. Pregunta núm. 17 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta està mal redactada, sol�licitant l’anul�lació de la pregunta. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “b”. Un 
motor és súper quadrat perquè té els pistons súper quadrats, o sigui, tenen major 
diàmetre que altura. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1. Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta i a més a més que te dues respostes correctes. Revisada 
la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, 
considerant que està inclosa en el tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per 
presentar-se a l’examen tenir el permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció 
són necessaris uns coneixements bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha 
de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1. Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre 
de transmissió del motor. 
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Pregunta núm. 46 prova 1. Pregunta núm. 52 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que la definició de la RAE no anul�la la definició tècnica del que és la 
planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1. Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 62 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació en aplicació del Real decret 
314/2006, de 17 de març, Secció SI 1 propagació interior, capítol 4, punt 3, 
considerant que està inclosa en el tema 11- protecció passiva d’edificis.  
 
Pregunta núm. 69 prova 1. Pregunta núm. 79 prova 2: l’aspirant considera que 
la pregunta és obsoleta e incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant la resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Pregunta núm. 78 prova 1. Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que 
la resposta és errònia. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant 
que la resposta correcta és la “c”.  
 
 
29.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant GABRIEL NADAL MAS, el 
tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1,i i incloure les 
preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir les respostes en la prova en castellà 
i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Preguntes núm. 30 i 34 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquestes 
preguntes. Revisades les preguntes el tribunal desestima l’al�legació considerant que 
estan incloses en el tema 1- carrers de la ciutat de Palma. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1:  l’aspirant considera que la pregunta no és apropiada 
per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació. Es 
considera, per part del tribunal, que per una definició més ràpida i fàcil a l’hora de 
definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada per temes, com per 
exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors romans a Can 
Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la Indioteria, 
entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el tema 1-
carrers de Palma.   
 
Pregunta núm. 32 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 33 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1. 
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Pregunta núm. 36 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta en considerar 
que tot i que les respostes es consideren adequades la pregunta no ha estat formulada 
especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1:  l’aspirant considera que la pregunta és incompleta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és determinant. 
 
Pregunta núm. 41 prova 1:  l’aspirant considera que la pregunta està mal 
redactada, sol�licitant l’anul�lació de la pregunta. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “b”. Un motor és súper 
quadrat perquè té els pistons súper quadrats, o sigui, tenen major diàmetre que altura. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta i a 
més a més que te dues respostes correctes. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre de transmissió del motor. 
 
Pregunta núm. 46 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la definició de la 
RAE no anul�la la definició tècnica del que és la planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 69 prova 1: l’aspirant considera que la pregunta és obsoleta e 
incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant la 
resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Pregunta núm. 78. prova 1: l’aspirant considera que la resposta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”.  
 
 
30.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JOSÉ DAVID OLIVER 
MARÍN, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1,i i incloure les 
preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir les respostes en la prova en castellà 
i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 24 prova 1: l’aspirant sol�licita l’anul�lació de la pregunta en tenir 
dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
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l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
Preguntes núm. 30 i 34 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquestes 
preguntes. Revisades les preguntes el tribunal desestima l’al�legació considerant que 
estan incloses en el tema 1- carrers de la ciutat de Palma. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1:  l’aspirant considera que la pregunta no és apropiada 
per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació. Es 
considera, per part del tribunal, que per una definició més ràpida i fàcil a l’hora de 
definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada per temes, com per 
exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors romans a Can 
Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la Indioteria, 
entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el tema 1-
carrers de Palma.   
 
Pregunta núm. 32 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 33 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta en considerar 
que tot i que les respostes es consideren adequades la pregunta no ha estat formulada 
especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1:  l’aspirant considera que la pregunta és incompleta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és determinant. 
 
Pregunta núm. 41 prova 1:  l’aspirant considera que la pregunta està mal 
redactada, sol�licitant l’anul�lació de la pregunta. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “b”. Un motor és súper 
quadrat perquè té els pistons súper quadrats, o sigui, tenen major diàmetre que altura. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta i a 
més a més que te dues respostes correctes. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre de transmissió del motor. 
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Pregunta núm. 46 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la definició de la 
RAE no anul�la la definició tècnica del que és la planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 69 prova 1: l’aspirant considera que la pregunta és obsoleta e 
incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant la 
resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Pregunta núm. 78 prova 1: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”.  
 
 
31.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant GABRIEL OLIVER 
MAYOR, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 30 prova 1. Pregunta núm. 45  prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1- carrers de la ciutat de Palma. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1. Pregunta núm. 12 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta no és apropiada per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació. Es considera, per part del tribunal, que per una definició més 
ràpida i fàcil a l’hora de definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada 
per temes, com per exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors 
romans a Can Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la 
Indioteria, entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el 
tema 1-carrers de Palma.   
 
Pregunta núm. 32 prova 1. Pregunta núm. 13 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 33 prova 1. Pregunta núm. 14 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1. Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i 
anul�la la pregunta en considerar que tot i que les respostes es consideren adequades 
la pregunta no ha estat formulada especificant que són  mides aproximades. 
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Pregunta núm. 40 prova 1. Pregunta núm.  49 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta és incompleta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, 
considerant la resposta correcta la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és 
determinant. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1. Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta i a més a més que te dues respostes correctes. Revisada 
la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, 
considerant que està inclosa en el tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per 
presentar-se a l’examen tenir el permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció 
són necessaris uns coneixements bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha 
de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1. Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre 
de transmissió del motor. 
 
Pregunta núm. 46 prova 1. Pregunta núm. 52 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que la definició de la RAE no anul�la la definició tècnica del que és la 
planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1. Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 69 prova 1. Pregunta núm. 79 prova 2: l’aspirant considera que 
la pregunta és obsoleta e incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant la resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Pregunta núm. 78 prova 1. Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que 
la resposta és errònia. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant 
que la resposta correcta és la “c”.  
 
 
32.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant ROBERTO ORIA DE LA 
RUBIA, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
No consten annexos a les al�legacions presentades per l’interessat. 
 
Comprovat el seu full de respostes l’aspirant en té 46 bé, 31 mal i 3 no contestades. 
 
 
33.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JUAN FRANCISCO 
PASTOR RUEDA, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 18 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “a”. El tap té dues vàlvules, una de pressió tarada al voltant d’1kg/cm2 i una altra de 
depressió pe permetre que l’aire entri en refredar-se el líquid i per tant contreure’s. 
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Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre de transmissió del motor.  
 
Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que està inclosa en 
el tema 2- càlcul distàncies. 
 
Pregunta núm. 62 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació en aplicació del Real decret 
314/2006, de 17 de març, Secció SI 1 propagació interior, capítol 4, punt 3, 
considerant que està inclosa en el tema 11- protecció passiva d’edificis. 
 
Pregunta núm. 22 prova 2: l’aspirant considera que la resposta està mal redactada. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”. La resposta “b” és incompleta. A nivell del mar faria referència a 
altitud no a cota 
 
Pregunta núm. 32 prova 2:  l’aspirant considera que la resposta està mal redactada. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “a”. És l’única resposta possible. 
 
Pregunta núm. 43 prova 2: l’aspirant considera que la resposta està mal redactada. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”. 
 
Pregunta núm. 28 prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
Pregunta  núm. 58 prova 2: l’aspirant considera que les tres respostes són errònies. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “c”. 
 
Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”.  
 
Pregunta núm. 30 prova 2: l’aspirant considera que la resposta és incompleta.  
Revisada la pregunta el tribunal anul�la la pregunta per una errada de redacció. 
 
Pregunta núm. 43 prova 2: l’aspirant considera que la resposta està mal redactada. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”. 
 
Pregunta núm. 59 prova 2: l’aspirant considera que la pregunta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que està inclosa en 
el tema 13- cobertes: tipus i aplicacions. 
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34.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant VICENÇ PÉREZ 
AMENGUAL, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 38 prova 1. Pregunta núm. 50 prova 2: l’aspirant considera que 
hi ha dues respostes correctes, la “a” i la “b”. Revisada la pregunta, s’ha comprovat 
que, efectivament, les bombes manuals poden ser també de primer gènere, per tant el 
tribunal estima l’al�legació i queda anul�lada la pregunta.  
 
Pregunta núm. 31 prova 1. Pregunta núm. 12 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta no és apropiada per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació. Es considera, per part del tribunal, que per una definició més 
ràpida i fàcil a l’hora de definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada 
per temes, com per exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors 
romans a Can Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la 
Indioteria, entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el 
tema 1-carrers de Palma. 
 
Pregunta núm. 48 prova 1. Pregunta núm. 22 prova 2: l’aspirant considera que 
la resposta vàlida és la “b”. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, 
considerant que la resposta és la “c”. La resposta “b” és incompleta. A nivell del mar 
faria referència a altitud no a cota. 
 
Pregunta núm. 59 prova 1. Pregunta núm. 62 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació en 
aplicació del Real decret 314/2006, de 17 de març, Secció SI 1 propagació interior, 
capítol 4, punt 3, considerant que està inclosa en el tema 11- protecció passiva 
d’edificis. 
 
Pregunta núm. 78 prova 1. Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que 
la resposta és errònia. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant 
que la resposta correcta és la “c”. 
 
 
35.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant MIQUEL  MARTÍ PONS 
PALOU, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Preguntes núm. 30 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1- carrers de la ciutat de Palma. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1:  l’aspirant considera que la pregunta no és apropiada 
per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació. Es 
considera, per part del tribunal, que per una definició més ràpida i fàcil a l’hora de 
definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada per temes, com per 
exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors romans a Can 
Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la Indioteria, 
entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el tema 1-
carrers de Palma.   
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Pregunta núm. 32 prova 1.: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta en considerar 
que tot i que les respostes es consideren adequades la pregunta no ha estat formulada 
especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 48 prova 1: l’aspirant considera que la resposta vàlida és la “b”. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta és 
la “c”. La resposta “b” és incompleta. A nivell del mar faria referència a altitud no a 
cota. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 56 prova 1: l’aspirant considera que la pregunta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que està inclosa en 
el tema 13- cobertes: tipus i aplicacions. 
 
Pregunta núm. 59 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació en aplicació del Real decret 
314/2006, de 17 de març, Secció SI 1 propagació interior, capítol 4, punt 3, 
considerant que està inclosa en el tema 11- protecció passiva d’edificis. 
 
Pregunta núm. 69 prova 1: l’aspirant considera que la pregunta és obsoleta e 
incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant la 
resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Pregunta núm. 75 prova 1: l’aspirant considera que hi ha dues respostes correctes, 
la “a” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la 
resposta correcta la “c”, en ser l’única afirmació no correcta. La resposta “a” és una 
afirmació correcta perquè la posició lateral de seguretat garanteix estabilitat, certa 
comoditat i sobretot evita l’ofegament fortuït a causa de possibles vòmits que 
poguessin interferir en el sistema respiratori, pel fet d’estar inconscient.  
 
 
36.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant OSCAR ANTONIO PUJOL 
MULET, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 19 prova 1: l’aspirant manifesta que va cometre un error de 
transcripció en posar la marca en l’opció “d”, opció que no existeix, sent la “c” la 
correcta, la més propera i la que volia marcar. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació considerant que l’única resposta vàlida és la marcada per 
l’aspirant en la seva fulla d’examen. 
 
Pregunta núm. 28 prova 1: l’aspirant considera que la resposta correcta és la “b” i 
no la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la 
resposta correcta la “c”. 
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Pregunta núm. 37 prova 1: l’aspirant considera que hi ha dues respostes correctes, 
la “a” i la “c”. Revisada la pregunta, el tribunal desestima l’al�legació considerant la 
resposta correcta la “c”. Torx és la marca d’un tipus de cargol caracteritzat per una 
forma estavellada de 6 puntes. El nom genèric és sistema de cargolat intern 
hexalobular, i és un estàndard ISO 10664. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta i a 
més a més que te dues respostes correctes. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
 
 
37.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant ALBERTO QUESADA 
PROVENZAL, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 24 prova 1 Pregunta núm. 41 prova 2: l’aspirant sol�licita 
l’anul�lació de la pregunta en tenir dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i 
que la resposta correcta és la “c”. 
 
Preguntes núm. 30 i 34 prova 1.  Preguntes núm. 45 i 15 prova 2: l’aspirant 
considera fora de temari aquestes preguntes. Revisades les preguntes el tribunal 
desestima l’al�legació considerant que estan incloses en el tema 1- carrers de la ciutat 
de Palma. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1. Pregunta núm. 12 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta no és apropiada per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació. Es considera, per part del tribunal, que per una definició més 
ràpida i fàcil a l’hora de definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada 
per temes, com per exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors 
romans a Can Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la 
Indioteria, entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el 
tema 1-carrers de Palma.   
 
Pregunta núm. 32 prova 1. Pregunta núm. 13 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 33 prova 1. Pregunta núm. 14 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1. Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i 
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anul�la la pregunta en considerar que tot i que les respostes es consideren adequades 
la pregunta no ha estat formulada especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1. Pregunta núm.  49 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta és incompleta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, 
considerant la resposta correcta la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és 
determinant. 
 
Pregunta núm. 41 prova 1. Pregunta núm. 17 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta està mal redactada, sol�licitant l’anul�lació de la pregunta. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “b”. Un 
motor és súper quadrat perquè té els pistons súper quadrats, o sigui, tenen major 
diàmetre que altura. 
 
 
38.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant SERGIO RISCO 
BUSQUETS, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 37 prova 2: l’aspirant considera que aquesta pregunta està mal 
formulada i que hi ha dues respostes correctes, la “b” i la “c”. Revisada la pregunta el 
tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “c” i està inclosa en 
el tema 15, terme específic de les escales de Beaufort i Douglas. 
 
Pregunta núm. 62 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació en aplicació del Real decret 
314/2006, de 17 de març, Secció SI 1 propagació interior, capítol 4, punt 3, 
considerant que està inclosa en el tema 11- protecció passiva d’edificis.  
 
Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
 
39.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JAVIER C RODRÍGUEZ 
BARBOZA el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 27 de l’examen 2, i incloure les 
preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir les respostes en la prova en castellà 
i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 41 prova 2: l’aspirant sol�licita l’anul�lació de la pregunta en tenir 
dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
Pregunta núm. 45 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1- carrers de la ciutat de Palma. 
 
Pregunta núm. 12 prova 2:  l’aspirant considera que la pregunta no és apropiada 
per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació. Es 
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considera, per part del tribunal, que per una definició més ràpida i fàcil a l’hora de 
definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada per temes, com per 
exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors romans a Can 
Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la Indioteria, 
entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el tema 1-
carrers de Palma. 
 
Pregunta núm.  49 prova 2:  l’aspirant considera que la pregunta és incompleta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és determinant. 
 
Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera que la resposta “a” és incorrecta, 
que la resposta correcta és la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant.  
 
Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre de transmissió del motor.  
 
Pregunta núm. 52 prova 2: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la definició de la 
RAE no anul�la la definició tècnica del que és la planimetria. 
 
Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que està inclosa en 
el tema 2- càlcul distàncies.  
 
Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”.  
 
 
40.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JUAN RODRÍGUEZ 
REYNES, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 48 prova 1. Pregunta núm. 22 prova 2: l’aspirant considera que 
la resposta vàlida és la “b”. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, 
considerant que la resposta és la “c”. La resposta “b” és incompleta. A nivell del mar 
faria referència a altitud no a cota. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1. Pregunta núm. 12 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta no és apropiada per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació. Es considera, per part del tribunal, que per una definició més 
ràpida i fàcil a l’hora de definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada 
per temes, com per exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors 
romans a Can Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la 
Indioteria, entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el 
tema 1-carrers de Palma. 
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Pregunta núm. 59 prova 1. Pregunta núm. 62 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació en 
aplicació del Real decret 314/2006, de 17 de març, Secció SI 1 propagació interior, 
capítol 4, punt 3, considerant que està inclosa en el tema 11- protecció passiva 
d’edificis. 
 
Pregunta núm. 78 prova 1. Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que 
la resposta és errònia. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant 
que la resposta correcta és la “c”. 
 
 
41.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JAVIER ROLDÓS 
MADRID, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 27 de l’examen 2, i incloure les 
preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir les respostes en la prova en castellà 
i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 41 prova 2: l’aspirant sol�licita l’anul�lació de la pregunta en tenir 
dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
Pregunta núm. 15 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1- carrers de la ciutat de Palma. 
 
Pregunta núm. 45 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 1- carrers de la ciutat de Palma. 
 
Pregunta núm. 12 prova 2:  l’aspirant considera que la pregunta no és apropiada 
per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació. Es 
considera, per part del tribunal, que per una definició més ràpida i fàcil a l’hora de 
definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada per temes, com per 
exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors romans a Can 
Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la Indioteria, 
entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el tema 1-
carrers de Palma. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1. Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i 
anul�la la pregunta en considerar que tot i que les respostes es consideren adequades 
la pregunta no ha estat formulada especificant que són mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 49 prova 2:  l’aspirant considera que la pregunta és incompleta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és determinant. 
 
Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera que les tres respostes són 
correctes. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la 
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resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el tema 9-pressió. Així mateix, 
en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el permís de conduir classe C, on 
per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements bàsics dels vehicles, es tracta 
d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que està inclosa en 
el tema 2- càlcul distàncies.  
 
Pregunta núm. 79 prova 2: l’aspirant considera que la pregunta és obsoleta e 
incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant la 
resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
Pregunta núm. 76 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 12-valoració del pacient. Signes i símptomes. 
 
Pregunta núm. 67 prova 2: l’aspirant considera que hi ha dues respostes correctes, 
la “a” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la 
resposta correcta la “c”, en ser l’única afirmació no correcta. La resposta “a” és una 
afirmació correcta perquè la posició lateral de seguretat garanteix estabilitat, certa 
comoditat i sobretot evita l’ofegament fortuït a causa de possibles vòmits que 
poguessin interferir en el sistema respiratori, pel fet d’estar inconscient. En cap 
moment de l’enunciat es parla de politraumatismes. 
 
 
42.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant MATEO SALOM 
CAÑELLAS, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 24 prova 1. Pregunta núm. 41. prova 2: l’aspirant sol�licita 
l’anul�lació de la pregunta en tenir dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i 
que la resposta correcta és la “c”. 
 
Preguntes núm. 30 i 34 prova 1.  Preguntes núm. 45 i 15 prova 2: l’aspirant 
considera fora de temari aquestes preguntes. Revisades les preguntes el tribunal 
desestima l’al�legació considerant que estan incloses en el tema 1- carrers de la ciutat 
de Palma. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1. Pregunta núm. 12 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta no és apropiada per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació. Es considera, per part del tribunal, que per una definició més 
ràpida i fàcil a l’hora de definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada 
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per temes, com per exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors 
romans a Can Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la 
Indioteria, entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el 
tema 1-carrers de Palma.   
 
Pregunta núm. 36 prova 1. Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i 
anul�la la pregunta en considerar que tot i que les respostes es consideren adequades 
la pregunta no ha estat formulada especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1. Pregunta núm.  49 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta és incompleta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, 
considerant la resposta correcta la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és 
determinant. 
 
Pregunta núm. 41 prova 1. Pregunta núm. 17 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta està mal redactada, sol�licitant l’anul�lació de la pregunta. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “b”. Un 
motor és súper quadrat perquè té els pistons súper quadrats, o sigui, tenen major 
diàmetre que altura. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1. Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta i a més a més que te dues respostes correctes. Revisada 
la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, 
considerant que està inclosa en el tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per 
presentar-se a l’examen tenir el permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció 
són necessaris uns coneixements bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha 
de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1. Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre 
de transmissió del motor. 
 
Pregunta núm. 46 prova 1. Pregunta núm. 52 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que la definició de la RAE no anul�la la definició tècnica del que és la 
planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1. Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 69 prova 1. Pregunta núm. 79 prova 2: l’aspirant considera que 
la pregunta és obsoleta e incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant la resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
 
43.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JORGE SÁNCHEZ 
HOYOS, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
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El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 24 prova 1. Pregunta núm. 41. prova 2: l’aspirant sol�licita 
l’anul�lació de la pregunta en tenir dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i 
que la resposta correcta és la “c”. 
 
Preguntes núm. 30 i 34 prova 1.  Preguntes núm. 45 i 15 prova 2: l’aspirant 
considera fora de temari aquestes preguntes. Revisades les preguntes el tribunal 
desestima l’al�legació considerant que estan incloses en el tema 1- carrers de la ciutat 
de Palma. 
 
Pregunta núm. 32 prova 1. Pregunta núm. 13 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 33 prova 1. Pregunta núm. 14 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1. Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i 
anul�la la pregunta en considerar que tot i que les respostes es consideren adequades 
la pregunta no ha estat formulada especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1. Pregunta núm.  49 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta és incompleta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, 
considerant la resposta correcta la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és 
determinant. 
 
Pregunta núm. 41 prova 1. Pregunta núm. 17 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta està mal redactada, sol�licitant l’anul�lació de la pregunta. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “b”. Un 
motor és súper quadrat perquè té els pistons súper quadrats, o sigui, tenen major 
diàmetre que altura. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1. Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta i a més a més que te dues respostes correctes. Revisada 
la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, 
considerant que està inclosa en el tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per 
presentar-se a l’examen tenir el permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció 
són necessaris uns coneixements bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha 
de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1. Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre 
de transmissió del motor. 
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Pregunta núm. 46 prova 1. Pregunta núm. 52 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que la definició de la RAE no anul�la la definició tècnica del que és la 
planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1. Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 69 prova 1. Pregunta núm. 79 prova 2: l’aspirant considera que 
la pregunta és obsoleta e incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant la resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Pregunta núm. 78 prova 1. Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que 
la resposta és errònia. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant 
que la resposta correcta és la “c”. 
 
 
44.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JUAN FRANCISCO 
SÁNCHEZ VICO, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1 i les preguntes 
1 i 27 de l’examen 2, i incloure les preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir 
les respostes en la prova en castellà i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
 
Pregunta núm. 24 prova 1. Pregunta núm. 41. prova 2: l’aspirant sol�licita 
l’anul�lació de la pregunta en tenir dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i 
que la resposta correcta és la “c”. 
 
Preguntes núm. 30 i 34 prova 1.  Preguntes núm. 45 i 15 prova 2: l’aspirant 
considera fora de temari aquestes preguntes. Revisades les preguntes el tribunal 
desestima l’al�legació considerant que estan incloses en el tema 1- carrers de la ciutat 
de Palma. 
 
Pregunta núm. 31 prova 1. Pregunta núm. 12 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta no és apropiada per aquesta oposició. Revisada la pregunta el tribunal 
desestima l’al�legació. Es considera, per part del tribunal, que per una definició més 
ràpida i fàcil a l’hora de definir barriades, la toponímia d’algunes d’elles està agrupada 
per temes, com per exemple: Generals cartaginesos a l’Arenal, escriptors i emperadors 
romans a Can Pastilla, aus a Gènova, flors a Cas Capiscol, i els Sants Evangelistes a la 
Indioteria, entre d’altres. Per tant es considera que aquesta pregunta es troba dins el 
tema 1-carrers de Palma. 
 
Pregunta núm. 32 prova 1. Pregunta núm. 13 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1- principals centres públics de la ciutat. 
 
Pregunta núm. 33 prova 1. Pregunta núm. 14 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 1. 
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Pregunta núm. 36 prova 1. Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i 
anul�la la pregunta en considerar que tot i que les respostes es consideren adequades 
la pregunta no ha estat formulada especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 40 prova 1. Pregunta núm.  49 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta és incompleta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, 
considerant la resposta correcta la “b”, ja que el motor i el tipus d’oli no és 
determinant. 
 
Pregunta núm. 41. prova 1. Pregunta núm. 17 prova 2:  l’aspirant considera que 
la pregunta està mal redactada, sol�licitant l’anul�lació de la pregunta. Revisada la 
pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “b”. Un 
motor és súper quadrat perquè té els pistons súper quadrats, o sigui, tenen major 
diàmetre que altura. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1. Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta i a més a més que te dues respostes correctes. Revisada 
la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, 
considerant que està inclosa en el tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per 
presentar-se a l’examen tenir el permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció 
són necessaris uns coneixements bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha 
de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1. Pregunta núm. 20 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre 
de transmissió del motor. 
 
Pregunta núm. 46 prova 1. Pregunta núm. 52 prova 2: l’aspirant considera que 
no hi ha cap resposta correcta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que la definició de la RAE no anul�la la definició tècnica del que és la 
planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1. Pregunta núm. 53 prova 2: l’aspirant considera fora 
de temari aquesta pregunta. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació 
considerant que està inclosa en el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 69 prova 1. Pregunta núm. 79 prova 2: l’aspirant considera que 
la pregunta és obsoleta e incorrecta. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant la resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Pregunta núm. 78 prova 1. Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que 
la resposta és errònia. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant 
que la resposta correcta és la “c”. 
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45.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant VALENTIN SAYAGO 
MONSERRAT, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 4 prova 1: l’aspirant considera que la resposta és incompleta.  
Revisada la pregunta el tribunal anul�la la pregunta per una errada de redacció. 
 
Pregunta núm. 25 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta. 
 
Pregunta núm. 36 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta en considerar 
que tot i que les respostes es consideren adequades la pregunta no ha estat formulada 
especificant que són  mides aproximades. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta i a 
més a més que te dues respostes correctes. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 44 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 10- mecànica de vehicles. Actua sobre l’arbre de transmissió del motor. 
 
Pregunta núm. 46 prova 1: l’aspirant considera que no hi ha cap resposta correcta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que la definició de la 
RAE no anul�la la definició tècnica del que és la planimetria. 
 
Pregunta núm. 49 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 2-càlcul de distàncies.  
 
Pregunta núm. 72 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant que està inclosa en 
el tema 12-valoració del pacient. Signes i símptomes. 
 
Pregunta núm. 75 prova 1: l’aspirant considera que hi ha dues respostes correctes, 
la “a” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la 
resposta correcta la “c”, en ser l’única afirmació no correcta. La resposta “a” és una 
afirmació correcta perquè la posició lateral de seguretat garanteix estabilitat, certa 
comoditat i sobretot evita l’ofegament fortuït a causa de possibles vòmits que 
poguessin interferir en el sistema respiratori, pel fet d’estar inconscient. En cap 
moment de l’enunciat es parla de politraumatismes. 
 
Pregunta núm. 78 prova 1: l’aspirant considera que hi ha tres respostes correctes. 
Revisada la pregunta el tribunal s’adona que hi ha una errada en la correcció, i que la 
resposta correcta és la “c”. S’estima l’al�legació. 
 
L’aspirant pot recollir una còpia de la seva fulla de resposta en el Departament de 
Personal, de l’Ajuntament de Palma. 
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46.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JOSÉ ANTONIO SOLANA 
PUJOL MONSERRAT, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 27 prova 1: l’aspirant considera que la resposta és incorrecta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant la resposta correcta 
la “c”. La resposta “a” exclouria un altre tipus d’extensions que també podrien ser 
apreciades a través de mesures de superfície. 
 
Pregunta núm. 4 prova 1: l’aspirant considera que hi ha un error en l’enunciat.  
Revisada la pregunta el tribunal anul�la la pregunta per una errada de redacció. 
 
Pregunta núm. 78. prova 1: l’aspirant considera que la resposta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”. 
 
Pregunta núm. 48. prova 1: l’aspirant considera que hi ha dues respostes vàlides. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta és 
la “c”. La resposta “b” és incompleta. A nivell del mar faria referència a altitud no a 
cota. 
 
 
47.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JOAN TORRENS 
ROCAMORA, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que la resposta és errònia. Revisada 
la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
Pregunta núm. 19 prova 2: l’aspirant considera que la resposta “a” és incorrecta, 
que la resposta correcta és la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant.  
 
Pregunta núm. 22 prova 2: l’aspirant considera que la resposta està mal redactada. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”. La resposta “b” és incompleta. A nivell del mar faria referència a 
altitud no a cota. 
 
Pregunta núm. 69 prova 2: l’aspirant considera que la resposta “a” és incorrecta, 
que la resposta correcta és la “b”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, ja que els signes observats que es 
puguin quantificar (pols, temperatura, color de la pell, dilatació pupil�lar, etc.) són els 
que ens donaran una primera valoració aproximada del que pot estar succeint-li a 
l’accidentat. Si bé és cert que les mesures preses no seran exactes per no disposar 
d’instrumental adequat (estem tractant a un accidentat, no a un pacient en un 
hospital), són les que van a ajudar-nos en una primera valoració. La resposta “b” no és 
correcta havent-hi una opció com la resposta “a”. 
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Pregunta núm. 50 prova 2: l’aspirant considera que hi ha dues respostes correctes, 
la “a” i la “b”. Revisada la pregunta, s’ha comprovat que, efectivament, les bombes 
manuals poden ser també de primer gènere, per tant el tribunal estima l’al�legació i 
queda anul�lada la pregunta.  
 
Pregunta núm. 62 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació en aplicació del Real decret 
314/2006, de 17 de març, Secció SI 1 propagació interior, capítol 4, punt 3, 
considerant que està inclosa en el tema 11- protecció passiva d’edificis.  
 
Pregunta núm. 83 prova 2:  l’aspirant considera que la pregunta és incorrecta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta 
la “a”. 
 
Pregunta núm. 47 prova 2: l’aspirant considera que les respostes i l’enunciat estan 
mal formulades. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la 
pregunta en considerar que tot i que les respostes es consideren adequades la 
pregunta no ha estat formulada especificant que són mides aproximades. 
 
 
48.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant JUAN ANTONIO VEGA 
GALLEGO, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
Pregunta núm. 3 prova 2: l’aspirant sol�licita l’anul�lació de la pregunta. Revisada la 
pregunta el tribunal estima l’al�legació i anul�la la pregunta al no coincidir les respostes 
en la prova en castellà i en la prova en català. S’inclou la pregunta 83 (de reserva). 
 
Pregunta núm. 30 prova 2: l’aspirant considera que la pregunta està mal redactada.  
Revisada la pregunta el tribunal anul�la la pregunta per una errada de redacció. 
 
Pregunta núm. 37 prova 2: l’aspirant considera que aquesta pregunta està mal 
formulada i que hi ha dues respostes correctes, la “b” i la “c”. Revisada la pregunta el 
tribunal desestima l’al�legació, considerant la resposta correcta la “c” i està inclosa en 
el tema 15, terme específic de les escales de Beaufort i Douglas. 
 
Pregunta núm. 62 prova 2: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació en aplicació del Real decret 
314/2006, de 17 de març, Secció SI 1 propagació interior, capítol 4, punt 3, 
considerant que està inclosa en el tema 11- protecció passiva d’edificis.  
 
Pregunta núm. 75 prova 2: l’aspirant considera que hi ha hagut un error de 
correcció. Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la 
resposta correcta és la “c”. 
 
 
49.- En relació a les al�legacions presentades per l’aspirant SERGI VILAFRANCA 
MURCIA, el tribunal ha resolt de la següent manera: 
 
El tribunal es ratifica en l’anul�lació de les preguntes 1 i 5 de l’examen 1,i i incloure les 
preguntes 81 i 82 als dos exàmens, al no coincidir les respostes en la prova en castellà 
i en la prova en català. Es desestima l’al�legació. 
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Pregunta núm. 24 prova 1: l’aspirant sol�licita l’anul�lació de la pregunta en tenir 
dues possibles respostes, la “b” i la “c”. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació considerant que la resposta “b” no és certa i que la resposta correcta és la 
“c”. 
 
Pregunta núm. 43 prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta i a 
més a més que te dues respostes correctes. Revisada la pregunta el tribunal desestima 
l’al�legació, considerant la resposta correcta la “a”, considerant que està inclosa en el 
tema 9-pressió. Així mateix, en ser un requisit per presentar-se a l’examen tenir el 
permís de conduir classe C, on per a la seva obtenció són necessaris uns coneixements 
bàsics dels vehicles, es tracta d’una pregunta que ha de saber tot aspirant. 
 
Pregunta núm. 48. prova 1: l’aspirant considera que hi ha dues respostes correctes. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació, considerant que la resposta és 
la “c”. La resposta “b” és incompleta. A nivell del mar faria referència a altitud no a 
cota. 
 
Pregunta núm. 59. prova 1: l’aspirant considera fora de temari aquesta pregunta. 
Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació en aplicació del Real decret 
314/2006, de 17 de març, Secció SI 1 propagació interior, capítol 4, punt 3, 
considerant que està inclosa en el tema 11- protecció passiva d’edificis. 
 
Pregunta núm. 69 prova 1: l’aspirant considera que la pregunta està mal 
formulada. Revisada la pregunta el tribunal desestima l’al�legació considerant la 
resposta correcta la “c”, ja que el concepte està en vigor. 
 
Pregunta núm. 78. prova 1: l’aspirant considera que la resposta és errònia. 
Revisada la pregunta el tribunal estima l’al�legació, considerant que la resposta 
correcta és la “c”.  
 
Pel que fa a l’al�legació de presentada per una part dels aspirants en relació a 
l’existència de motiu d’abstenció en un membre del tribunal respecte al grau de 
parentesc amb un aspirant al procediment selectiu; d’acord amb allò establert a l’article 
28 de la llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic i procediment administratiu 
comú, cap dels membres del tribunal es troba incurs en els motius d’abstenció 
enumerats a l’article esmentat i concretament al punt dos que estableix que  “Son 
motius d’abstenció, entre d’altres: “Tenir parentiu de consanguinitat dins el quart grau, 
o d’afinitat dins el segon, amb qualsevol de les persones interessades, amb els 
administradors d’entitats o societats interessades i amb els assessors, representants 
legals o mandataris que intervinguin en el procediment”. 
 
A conseqüència de les al�legacions presentades s’han anul�lat les preguntes 4, 8, 25, 
36 i 38, de la prova 1 i les preguntes 3, 30, 42, 47 i 50 de la prova 2, a més de les 
preguntes 1 i 5 de la prova 1 i les preguntes 1 i 27 de la prova 2, i incloure les 
preguntes 81, 82 i 83 (de reserva) a les dues proves; per tant, la fórmula es calcularà 
d’acord amb els resultats esmentats. 
 
El Tribunal es reuneix al Departament de Personal amb la Sra. Sílvia Oliver a qui se li fa 
entrega de les plantilles corregides de la prova professional per a la seva correcció. 
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La Sra. Oliver entrega a la secretària les notes obtingudes pels aspirants que són les 
següents: 
 
 

  DNI NOTA 
1 18223202 2,763 
2 18223624 1,316 
3 18226033 5,46 
4 18226818 4,276 
5 18227733 1,118 
6 18227965 3,487 
7 20016508 3,29 
8 20025190 4,54 
9 20048141 3,224 

10 21668582 2,368 
11 21671527 2,895 
12 24388465 5,592 
13 33461999 4,474 
14 33473210 1,053 
15 34068359 3,421 
16 34068751 NP 
17 37335512 7,829 
18 37338710 2,829 
19 37339644 3,026 
20 41517949 2,895 
21 41518581 NP 
22 41520501 4,605 
23 41520504 1,184 
24 41522487 3,355 
25 41522690 1,776 
26 41522948 5,526 
27 41524366 2,04 
28 41524874 5,855 
29 41536237 2,697 
30 41738910 4,145 
31 41741720 3,816 
32 43049359 0,724 
33 43054948 5,263 
34 43056393 4,671 
35 43072522 5,921 
36 43076420 3,75 
37 43079958 4,737 
38 43081211 4,605 
39 43085092 4,54 
40 43085180 2,105 
41 43085955 1,579 
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  DNI NOTA 
42 43089971 3,092 
43 43090706 4,21 
44 43091459 4,21 
45 43091856 2,895 
46 43093281 5,263 
47 43095283 1,974 
48 43097107 2,368 
49 43097603 2,434 
50 43099159 NP 
51 43099616 6,579 
52 43101426 1,776 
53 43103303 2,303 
54 43105111 2,171 
55 43106209 4,474 
56 43106430 4,342 
57 43106752 1,579 
58 43107246 4,54 
59 43107982 4,605 
60 43109572 4,079 
61 43109604 3,29 
62 43110044 4,276 
63 43113773 5,79 
64 43113930 3,75 
65 43115634 7,566 
66 43116993 4,737 
67 43117135 3,684 
68 43117347 5,197 
69 43117723 2,5 
70 43118651 4,276 
71 43120075 2,5 
72 43121506 4,079 
73 43123282 2,566 
74 43124766 1,842 
75 43125514 2,04 
76 43127388 3,882 
77 43129307 2,237 
78 43130069 4,934 
79 43130848 4,671 
80 43131752 4,737 
81 43132483 1,776 
82 43134058 1,513 
83 43134368 1,513 
84 43134561 5 
85 43134623 4,342 
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  DNI NOTA 
86 43134979 2,763 
87 43135448 3,421 
88 43136250 1,382 
89 43137370 6,053 
90 43139491 3,29 
91 43141033 NP 
92 43141317 5,395 
93 43141678 1,316 
94 43142213 4,013 
95 43142818 3,816 
96 43143293 6,776 
97 43144118 3,092 
98 43144645 3,487 
99 43144906 0,658 

100 43146221 2,04 
101 43146251 4,079 
102 43146641 1,382 
103 43147307 1,118 
104 43147683 2,829 
105 43148173 4,605 
106 43148787 3,947 
107 43150073 2,171 
108 43151037 1,184 
109 43152848 1,25 
110 43152866 4,934 
111 43153177 2,697 
112 43154420 1,382 
113 43155944 1,776 
114 43156858 5,79 
115 43157501 4,21 
116 43157867 1,842 
117 43158142 3,355 
118 43158850 0,921 
119 43158923 3,29 
120 43160328 3,553 
121 43163981 3,816 
122 43166209 5 
123 43167207 3,355 
124 43168315 3,684 
125 43168414 4,54 
126 43168641 4,737 
127 43169540 1,118 
128 43169803 2,566 
129 43169970 3,618 
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  DNI NOTA 
130 43171722 1,447 
131 43172725 3,158 
132 43174350 NP 
133 43175686 4,342 
134 43176469 5,46 
135 43176553 1,645 
136 43176879 4,671 
137 43177397 1,974 
138 43178591 2,04 
139 43179380 0,526 
140 43179880 3,684 
141 43189727 NP 
142 43195816 3,947 
143 43196640 3,816 
144 43199541 3,882 
145 43200204 0 
146 43204003 1,25 
147 43228955 4,145 
148 43681329 2,895 
149 44325092 3,816 
150 44328737 4,079 
151 44329402 3,487 
152 44552109 5,132 
153 46396563 1,25 
154 46454099 5,263 
155 46637283 4,671 
156 46759049 2,763 
157 46817490 4,013 
158 46957651 2,895 
159 46979695 3,75 
160 47616861 2,632 
161 47637136 3,487 
162 47728745 3,092 
163 48286016 5,526 
164 48357501 5,066 
165 48357844 4,013 
166 48526945 NP 
167 50125181 3,947 
168 52306008 4,803 
169 52436515 4,013 
170 52709059 2,237 
171 52718727 5,987 
172 53067793 3,026 
173 53092508 4,54 
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  DNI NOTA 
174 53227355 6,25 
175 53250401 3,618 
176 53378557 NP 
177 78217081 2,96 
178 78884976 2,04 

 
 
 
 
S’adjunten les plantilles amb les respostes correctes dels exàmens 1 i 2 (ANNEX I). 
 
S’adjunten les respostes dels aspirants (ANNEX II). 
 
Contra la present resolució, els interessats poden interposar, potestativament, recurs 
de reposició en el termini d’un mes comptat des del dia següent a la publicació 
d’aquesta resolució. 
 
Es convoca als aspirants amb nota igual o superior a 5 per a la realització del tercer 
exercici que es farà el proper dia 25 de febrer de 2013, a les 12:00 hores, a 
l’Escola Municipal de Formació, edifici Policia Local, carrer Son Dameto, 
núm. 1 de Palma de Mallorca.  
 
Essent les 11:30 hores del dia d’avui i sense més assumptes a tractar es dóna per 
conclosa la sessió. 
 
El president suplent,     El vocal, 
 
 
Alejandro Bergas Ribas    Mateo Font Forteza 
   
 
El vocal suplent,     El vocal, 
   
    
Luis. M. Ortega Ballester    Francesc A. López Raja 
 
 
El vocal,      La secretària, 
 
 
Antonio Villen Aguilera     Ana Segura Martínez 
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DNI TEST AC FA DO BL NOTA 
18223202 B#BCB#BBCCBB#CABABCABBBBCAACBCB#CBAAA###CCB##BAAA###CBAA#B##A##BABA#ABA#AAAACCBBCC 33 24 0 19 2,763 
18223624 CBBCBACAACCA#CABACACACBCCA#CCCBCCCABCACAABCBCCAB#CCCABCBCBBCAACCABCCABAAACBBBAAABBB 31 42 0 3 1,316 
18226033 B#BCBBCCCBBB#CC#AACC#BBCAACCBCC#ABAAAB##BAA#C#AA##B#ACAA#BC#A#C#ABABCBA#ACCABABBCC 47 11 0 18 5,46 
18226818 BCA#CAACACABBCBAB#C##CACACACBCBBB#CACACB#BCB#AAC#BAB#CC#C###B#BBACABA##AABA#B#BBCCB 41 17 0 18 4,276 
18227733 BCCAABCCBACBBABAABBA#ACCABBACCBBCBCACACBACCBAAACBA#C#ACCA#ABC#BBAAABACBCAACBC#BB 28 39 0 9 1,118 
18227965 BBAC#AAABCAB#A###CC#A###A#B###C#B#CCCACB###B#A###B#C#CAA#B####BBAC#B#CBAABCCA#CBCC 33 13 0 30 3,487 
20016508 BCA#BCAABAA##B#CABB#ABACA#ABBCBCA#CABACBACCB#B#B#A#CACBCABBACBBBACBBABAAABCAA#CBCC 38 26 0 12 3,29 
20025190 BCAC#AA#BCA####ACBCB#BACA#B#BCBBB#C#CCAACC#B#AAB#C#B##B#AC##B#BBACBBAAAAABC#A##BCC 40 11 0 25 4,54 
20048141 ACAC#BACAAA######BB##BA#A#C#BCCAB#CCCACC#BAB##A#A##CB#ACACBBC#BBAAABBAAAABCCA#B#CC 34 19 0 23 3,224 
21668582 CABCBBCC#AAB#C#CABCB#BBBBAACB###B#BAA####BC##C#C#CAAABAA#C#CAACBABC##BAAACBBBCBBBCB 31 26 0 19 2,368 
21671527 CCC#CB#AACA####ACBC#C###ACB#BCAAB#CCCBBBAACB######C###AC#BA###BBACBBA##AABCAA#C#CAA 31 18 0 27 2,895 
24388465 BCACCAACBBAB##BAB###ABACAAB#BCBABACCCACBCCCBCA#BBB#A####AC#BA#BBACBBACAAABCCA#BBCCB 49 13 0 14 5,592 
33461999 B#BCBCCACA#BACACAACA#ABCCA#BB#####AAABBAABCB#BCC#CBCCBA#CA#CACCAABABBBA#ACCABCBBCC 43 18 0 15 4,474 
33473210 BCAC#BA#ABB##B###CAACB##ACAB#CCB#AC#AACCB##B####CB###A##C###C#BBAB#BA#C#CBCAC##B#C 20 24 0 32 1,053 
34068359 BBA#CBA#C#ABBCB##AC#AC#CA#B#BBCBB#C#CACBC##BCA##AB###C####A###BBACABB##AABC#A##BCC 33 14 0 29 3,421 
37335512 B#B#B#CAC#ABCCC#AC#ACBB#AA#CBBC#C#AACBB#BAA#CBACBABCACABCBACACCAABA#CBACAACABCBBCCB 61 3 0 12 7,829 
37338710 CCB#BBCA#CBB#C##B#A##C#C###CB#B#C#A#A#B#ABA##B#B##ACAB###C##AC#BABA##BA#A#BA#CBAC 29 15 0 32 2,829 
37339644 B#BCB##A#CAB#C##AAC####C##CCB#B#A########BCA###B#####AC##C####C#ABA#ABACAC#ABCBBCC 28 10 0 38 3,026 
41517949 ACA#CACCBBA#BBA#ABA#AC#C##BACCBAB#CBB#CBCAAB#AA#AA#B#CAC##AC##BBACBBAC#AAAAACC##CA 33 22 0 21 2,895 
41520501 BCACCAA#BBABBC#AB###ABACA#BBBCBAB#CC##CBCC#B#B#B#BBC###CA##BBBBAAC#B#CAA#BCCACBBCCB 42 14 0 20 4,605 
41520504 BABACCCAB#BC#CACA#AA#BBCBBCA##ABB#BCCA#ABCA##CAB#BBCACAAB###BACCACC#BBAACC#CBBBCAAB 26 34 0 16 1,184 
41522487 BCACBA##CCAB#C##ABAAAB#CA#BBBCBAB#C###AB##AB#AABAABA##AC##A#C#BBAC#BA##AABC#AC#BCB 34 17 0 25 3,355 
41522690 #BB#B#CA#CAB#C#CAAAA#CBBC##CBCB#CBACAAB#BBC###AC###ABBB 20 13 0 43 1,776 
41522948 BBBCBBCACCABCCCCBACA#BBCAA#BBCB#C#AAAAB#BBA#BAAB#CBCACAA#A#CACCBABACABAAACCABCBBCC 50 16 0 10 5,526 
41524366 CBACAACABACBBCCBACAA#AAC#AACB###C##ABAC#ABBAAB#B##ACA####C#CA#CBABC#ABACACCABCBCACB 30 29 0 17 2,04 
41524874 BCACCAACBBABBCBABBC#ACACA#BBACAAB#CCCACBBAABCABBABBBBABCABBBBABBACCBACBAABCCACBBCCB 54 19 0 3 5,855 
41536237 BCA#BBACBBAB#C##BB###BC#A#BAB#ABB#CC##CB###B##A##B#C###BC#A###BBA#BBAC#AAB##AC##CC 28 15 0 33 2,697 
41738910 BBBCBACACCABBACABACACBBB#ACABCBBC#B#ABBBBCC#BCAB#CBCCCAACCB#A#CAABACABACAA#ABCBBCC 44 25 0 7 4,145 
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DNI TEST AC FA DO BL NOTA 
41741720 #BBAAC#CCCAB#CABA#AA#BBCCA#C######A#ABB#B#C#CCAB##BC#CBA####A#C#ABA##BBAACBABCBBCC 36 14 0 26 3,816 
43049359 BABCCBBA#AACACC#CBCBABBACAAAC#BAAB#AAA#CACA#B#ABBCACABCBACB#CACCABCBBBBAACCBABBAAC 26 41 0 9 0,724 
43054948 BCACCAACBCAB#CBABCCAAACCAABBBCBBBCCCCACBBCBBCAABCBCB#CA#ABBBB#BBACCBABAAABC#ACBBCC 50 20 0 6 5,263 
43056393 BCACCBC#ACAB#BBABAA#ABA#A#BABCBABCCACACCBB#BBACB#C#A#BBCA#A#C#BBBCCBACBAABACACCBCCB 45 19 0 12 4,671 
43072522 BCACCAACABAA#CBAB#C#ABACACB#BCBAB#CCBACBC##B#AC##B#A#ABCAB##B#BBACCBBCAAABCCA##BCCA 50 10 0 16 5,921 
43076420 B#BCBBCACABBBCCCBACBCABACAACBCBBCBAAAAA#ACC#BBAB##BCABAA#A#CAC#AABA#BBAAA#BABCBACCA 41 25 0 10 3,75 
43079958 BBA#CAA#BCAB#ABACAA#ABACAABBACBAB#ACCACBBACBBAAB#C#A#CCCACCBC#BBACBBA#CAABCAACCBCCA 46 20 0 10 4,737 
43081211 BCACCAACACAB#CBAB#C##B#CABBBA#BAB#C##ACBBB#BCAAB#B###CBCA#A#B#BBACBBBCAAABCAACBBCC 43 16 0 17 4,605 
43085092 BCACCBACACA#ACBAC#C#AC#BA#CBBCCAB#CACBCBCCAB#A#B#B#B##BBAB##C#BBAC#BACBAABCCAC#ACCB 43 17 0 16 4,54 
43085180 B#B#BAA#CCAB#CBA#CA#BCA#A#BABCABB#C#B#AB##CB##AB#B#C#BA#A###B#CAABBBAC#ACAA#A#ABC 27 22 0 27 2,105 
43085955 BA#BBBBACCBA#BAAAACB#CBC#CABCCA#CBCAACB#BBC##AAC#CAC##C##C##A##BABABABA#ABAABBBB#C 27 30 0 19 1,579 
43089971 BCACCBB#ACBBBCB#BBB#ABCCA#BBBCCAB#CCCACBCB#BAAAC#ABA##BB###BB#BBABBBA#BAABCCC#ABCBB 36 25 0 15 3,092 
43090706 BCACCAB#BCA##CCAB###ABA#A#BBB#ABB#C##ACBCAABAA#B#ACA##B#ABA###BBACCBA#BAAB#CA##BCB 39 14 0 23 4,21 
43091459 BCACCCBCAAA#ACBACBA#ABCCAABBBCBAAACBBACBCCBBCABBCA#BC#BAAABBA#BBACCBACBAABCAACABCCA 45 26 0 5 4,21 
43091856 BBA#BA##ACA#AABAA#C##C#CA#BBBCBCB#CAC#ABCACBCAAB#BC###A#A###C#BBABABA#CAABB#B#ABCC 32 20 0 24 2,895 
43093281 BCBCBBCACCAB#CCBAAAA#BBCBABBBAB#CBAA#BB#A#C#CAAC#CBCBCA##BBCA##BABACCBAAACBACCBBCCA 48 16 0 12 5,263 
43095283 ABA#AAA#CC###CCAABB##BCCA##BB#BB##C#BACBC#AB##A##A#C##AC##BBC#BBAB#BACBABB#AC#BB#CA 27 24 0 25 1,974 
43097107 CCA#ABACB?CB#CB##CABCCBCA#C#BB#BB#CABAABB###CA###C####BA#A####BBAA##A##AABCAA####A 27 18 1 30 2,368 
43097603 ACA#BAB#ACABACBAABBBCB#BACBABBAABCAAB#CCABCBCBABCB#BBCACA##BB#CBACCBAACAABCACBAB 34 31 0 11 2,434 
43099616 BC#CCAA#BCAC#CB#BAA#ACA#A#BCBABAB#CCBACBCCAB#ACB#BB#####AC##B#BBACCBA#AAA##CACCBCCC 52 4 0 20 6,579 
43101426 BABCBCBABCBB#C##AAAA#ABCAB#CB###BBA#AB#CBCB##ABB#CA#A#CA#C#BA##BABC#CBAAACCBBCBBAAB 28 29 0 19 1,776 
43103303 BCA#CBA#BC##BACAACCBACAAABAA#CACAAC#BCCBB#CC#AAB#BCBBCBCAAAB##BBACBBACCACBAACBAB#C 33 31 0 12 2,303 
43105111 CBB##CACAAB#B#BAABAAAB#CCC#ABCBABCA#BA#BBAAABAACABBBCCAC#B#B##BCABBBACAAABCCCBCBC 32 31 0 13 2,171 
43106209 BCACCAA#BCACACCABB##CBACAABBB##AB#CB#CCBCCAACAABCBC#####AB#B##BBACABACBABBC#ACCBCCA 43 18 0 15 4,474 
43106430 B#BCB##ACCAB#CC#AACA#AB#AA#BBBBACBA##BB#B###B#AA#CC#CBB#####A###ABA##BA#ACCABCBBCC 38 10 0 28 4,342 
43106752 BBA#ABACB#ABAC#A#BAAAC##A#BBBCCC##CA##CA##CBCAABAB#A##########CBCBCBACA#CABCC###AB 24 24 0 28 1,579 
43107246 #ABCCBCACCCBBCAAAACA#BBCAACCBC####A#ACBABAABCCAB#CAAA##BBACCAACAABA#BBAAABCACCBBCC 45 21 0 10 4,54 
43107982 BCACCBCCBCABCCB#BBC#ACB#ACAAABBBB#CCCACBCAABCAAB#ACA#C#CAB##C#BBAACBACAACBCAAC#BCCB 45 20 0 11 4,605 
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43109572 ACACCBB#BCABBAB#BBC#AAA#A##BBCBBB#CCBAABBAABBAAB#BCA#CA#A#A###BBACABAC#AABCCACABCC 41 20 0 15 4,079 
43109604 CCA#AAB#ACAB#CCABB?AABAAABAABCBBBAC##CCBBB#BCAACABCC##B#ACBBA#BBACCBAC?ABACCA##BCC 37 24 2 13 3,29 
43110044 BABCBACACCAB#CC#A#CB#BBC#AACBC#AABA#CBBCABA#CAAB#CB#BAA#B##C#CBBABACCAACACCABCBA 42 19 0 15 4,276 
43113773 BCBABC#ACCABCCCCAACA##BC#A#CB###CBA##BB#B###C#A###BAABB####CA#CAAB#C#BA#ACCABCBBC 46 4 0 26 5,79 
43113930 BBBABCCABCAB#CCC#CCAABC##AABB#B#CBB#ABBABCC#CA#C#CB#A#A##B##AA##ABAABBAAACCABCBBCCB 39 21 0 16 3,75 
43115634 B#BCA#CACCABCCC#BACACBBCAA#CBBCACBACCBBBBAABC#AC##ACA#AA#B#CAACAABACCBACABCABCBBC#A 60 5 0 11 7,566 
43116993 BABCABCACCCB#C#CA#DACBBCCACBB#CCBBBAAAB#ABB#BBAB#AACABBB#AAAACCBABA#CBACACBABCBBCC 46 20 0 10 4,737 
43117135 BCA#CAACABABBC#A#BBAA#CCA#BABBBAB#C#B#CBBA#BCA#B#BC####AA##BC#BBACBBA#AAABCAA##BCC 37 18 0 21 3,684 
43117347 BABAB#CACC#B#C#CAACA#AB#AAACBAC#CBAA##B######CAA#AB##CA#####A###ABACABACACCABCBBCC 43 7 0 26 5,197 
43117723 ABBCABCA#CBB#C##C#CA#BBBCACCCAACCBA#AB#CABCA#C#B#CCBABCBBCCAACC#ABA#BBAAACCBBCBBCBB 34 30 0 12 2,5 
43118651 BBBCBA#ACCAB#C##AAAA##BC#A#BB#CACBAA#BB#B#B#B#AB##CC#BB####CAA#AABACABACA#CABABBC 39 13 0 24 4,276 
43120075 B#BCCBCA#CCB##AAAA###BC#CACCBC####A#A####C###AB###AA###BBACCAABAABA##BAAA###CCBBCC 28 18 0 30 2,5 
43121506 ABB#BCCACBAB#CCBAACA#BBCAA#CB###CBB#AA##ABA#BAAB#CBCABA#BB#BAAAAABACBBBBACBABCBBCCB 42 22 0 12 4,079 
43123282 BCBCBBCBCBBB#C#BAACA#BBBBBACBC#BCCBC#A###AC##B#A#C#ACBCA##B#AAB#ABCC#BAABCCCBCBBCC 32 25 0 19 2,566 
43124766 BCA#CAC#?AABAAB#BBB#BACCA#ABACCBB#CBBAABCACCA##CABCC#CACAAAB##BBBC#BA#BAA#C#C#CBCB 29 30 1 16 1,842 
43125514 ##BCBBCA##CB#AA#A#CA##BC#A#CC#C#CCBAA##A#BA###BA#ACC###A#####B#BABA#ABAAABCBACBB#B 26 21 0 29 2,04 
43127388 BCBCBBCAC#CB#C##A#CA#BB#CAACC###A#AAAA##ACAA#A#B##BCA##A#C##ACC#ABCCCBBBACCABCBBCC 37 15 0 24 3,882 
43129307 BCA#AAA#BAAB#CC#BBC##BCCACB#BBBBBAC#BACBAAABCB#B#AB###AA####A#BBAABBA#B#AACCA#BBBCB 30 26 0 20 2,237 
43130069 B#A#BA####A#ACB###A#ACACA#B#BAB#B#CCCAABCC#BBA#B#BCC#AACAA##B#BBAABBA#AAABC#A##ACCB 42 9 0 25 4,934 
43130848 BABCBACACABB#CBBACAA#ABCCA#CBCBBCBAA#BBBBCAB#BABA#ACA#AABBBAA#CAABA#CBACACBABCBBCCA 46 21 0 9 4,671 
43131752 BCACCAA#BCABBC#AB#C#ABA#A#ABBCBBB#CA#ACBBA#B#AAB#CB##C#AA###B#BBA#CB#C#AABCCACCBCC 42 12 0 22 4,737 
43132483 BB#CCBCABCAC#CBCABCCCAB##BCCBABBBCCABAB#ABC#BBABCC#CAABBCC#C#BCBABC#BBA#ABCAABCB 30 33 0 13 1,776 
43134058 ABBCBAAA#DABBA##AAC##ABBBAAABCBBCCA##B##BBB##BAB##A#########AC#BACC##BAAA#AAC#BACC 24 25 0 27 1,513 
43134368 BCA##ACCACA##CCAACA#BBC#A#BABCA#B#CC##A#CACB#BA######C#####B##BAB##BA##ACBACB###AC 22 21 0 33 1,513 
43134561 BCACCBA##AAB#AB#BBC#ACACA#BABCBAB#CCCC#BC#CB#ACCAACB##BAA##BC#BBAACBACAAABCCA##BCC 45 14 0 17 5 
43134623 BCBAB##ACCAB#C#CBAAA#ABC#ACCB#BACBAA#BB#B#CAC#AB##AC#B###C#AA###ABA##BB#AC#ABCBBCC 39 12 0 25 4,342 
43134979 BCACCBB#A#ABACC#B#CBCACBA#B#ACBBB#CC#ACBB##B#BA##BCA##AC#A####BAAC#BA##AABCAAAABCCB 32 22 0 22 2,763 
43135448 C#ACCBACAAA#AC#ABBA#AB##ACB#BBBBBACC#CCCBAAC#A#BAABB##ACA#ACC#BBAC#BAA#AAACCA#ABAC 37 22 0 17 3,421 
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43136250 BBBCAC#AB#BBACCBACBA#CBAAAACBCB###AAAA#A#CC##BBB###C###A#B##BCA#ABABABA#ACBBCBBBCB 25 29 0 22 1,382 
43137370 B#B#B#CACCAB#CCCAAC##BBB#ACBBCB#CBA#ABBCB###BCACAABCACABB###A#CAABACCBACAC#ABCBBCC 51 10 0 15 6,053 
43139491 ###C##CA#CBB#C#BBCACCBC##ACCBCAAC####BB#B#B##CAC###CACC##B#BA#CAA#ABCBACBACA#CBBAA 34 18 0 24 3,29 
43141317 BBB#BBCACAAB#C##AAC##BBCCACCBCCBC#B#ABB#B#A#BAAB###CACA#####A#CBABA#CBACACCABCBBCC 46 10 0 20 5,395 
43141678 CCB#BCB#BCBB#CBB#BBB#BA#A#B#CCABB#CBA#CBB#CBABA#CAA##AACA#A#CABBABBBA#C#BACCC#BBABB 26 32 0 18 1,316 
43142213 BAA#CAA#BCAB#C#C##A##B#CABBBB##AB#C##ACBC##B#A##CB####BC######BBBCBBABBAABCAA##BCC 36 11 0 29 4,013 
43142818 BCA#BBA#BCAB#C#CBB##ABC#ACBBACAAB#C##ACBC#CBC#A####A#C#A####A#BBACCBA#AAABC#A##BCC 36 14 0 26 3,816 
43143293 BCA#CA##BCACACBCBAABABA#A#CCBCB#BCCC##CBCC#BBACBBBC##A#CA#####BBA#CBACAAABC#####CCA 52 1 0 23 6,776 
43144118 BBBCBBCA#BBB#CCBBACACBCBAAACB#BBAAABACB#ABBA#CABBCBAABAABB##A#CCABACABAAABAABCBBCC 38 29 0 9 3,092 
43144645 BBACBB#ACAAB#C##AACA#BBCCACCB#A##BA#AA####B###AB##C##CA##C#CAA##ABA#ABBAAC#ABABBC#B 34 15 0 27 3,487 
43144906 CB#CABCB#BBBC#AABAAACBBBCCCAB#BBAB#BAACC#BC#BC#B#BACCACC###CA###ABC#ABAAABBCAABACC 23 36 0 17 0,658 
43146221 BABCBBCA#ACB#CCAA#C##BCCBACABA##B#B#AA#A#CCB#A#A##CA###C#BCCA##CA#C#BBAAACCACCBACC 28 25 0 23 2,04 
43146251 BABCBBCA#CBB#CCBAACACBB#AAABBCB#BBAA#B##ABA##A#B#C#CA#A##C#BAACAABA#ABAAACCABCBBCC 40 18 0 18 4,079 
43146641 ABBCCACBCABB#ACBBACB#ABCAA#BBB#AABBBABBCABBABCCBACCCAABBBCBCBBCBABCBBBABAAACBCBBACA 31 41 0 4 1,382 
43147307 #BACBCCAB#BB#CABAACA?#BACA##A#BBC###AC####C#C#####A#####BA##A###A#C#BBAAACAB#BBBCA 20 23 1 32 1,118 
43147683 ##A##BAC##AC#C###CB#A##CA###B##BB#CC#AABBA#B#BAA#B#C###C####A#BBACBBAC#AC#AC###BCC 28 13 0 35 2,829 
43148173 BCACCAA#ABAB##BABBC#ABB#A#B#B##AB#C#CAABCCCBAA#B#B####BA#BB###BBACCBACBAABCCAC#BCCB 42 14 0 20 4,605 
43148787 BBBCABCABCCB#CC#AAAA#CBCCACBBCCAC#B##BB#BBC#CAABA#CAA#BB#A##A##BABA#BBA#ACCABCBBCCB 40 20 0 16 3,947 
43150073 BABCACCBAACB#CBBAACB#ABBAACCB#B#B#BAAA###BA##AAB##A#A#####C#A###ABCBCBACACCABABAACB 29 25 0 22 2,171 
43151037 ACBCBAACBCABABBBBBCAABCAABCBBABCBABBBCABBBAABCABACBBACCAABBBBB?ACCBBCCAABCCAABBA 30 42 1 3 1,184 
43152848 ACBAAABCBABABABBABCBBBACAABBBCBABACB#BCBBAACAAABABABBCCACAAACCBAACCBACCACCAACBBBCC 31 43 0 2 1,25 
43152866 B#A#CAA#BBABA#B#BBABABA##CBBBCBAB#CC##CBBCCBCA#B#BBA#AC##CABB#BBACCBB#AAABCCA##BCC 44 13 0 19 4,934 
43153177 BABCCCCB#BABACC##CCB##BB#AACBBA#CABABABC#ACB#AAB##CCABBA##BCA#C#AB#CABA#ABBA#CBBC#B 33 25 0 18 2,697 
43154420 ABBCAABA#AAABCA#CBCA#BBC#BAABC##A#CCAA##ABB##BAB#CA#ABAA###CCCCBABCBABAAACABBCBBBC 27 33 0 16 1,382 
43155944 BBBCBA#ACCBBCDACBCCBCBAB#ACCB#BBCCAA#BBCCCCACABA##CCACACBB##AACBA#C##BB#AAAB#CBCCA 30 33 0 13 1,776 
43156858 BCBCBBCACCCB#CCCAACACABCAACCB#CBCBAAABB#ABA##AAB##BCAB##BB#CAA#BABACCBAAACCABCBBCCB 51 14 0 11 5,79 
43157501 B#B#B#BACBBB#CA#AACA#BBCCAACBACCCBB##AACB#C##BAB#ABCCBB##BCCA#CAA#AC#BAAACBABCBBC 41 18 0 17 4,21 
43157867 ABBBBBCB#BBB#AABBACBCABB#AAAB##BA#AA#####CA#BAAB##BAA#C##C###CCBABA#BBAAACCCBA#B 27 26 0 23 1,842 
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43158142 ABBBBBCAACBB#CBAAAABCBBBAAACBCBACCAABABCBBAABBAB##A#A#A##C##ACCBAB#CABA#ABC#C#BBCCB 38 25 0 13 3,355 
43158850 BBACABCBABBCCCBBBACABBCBCACBBAACBCBABAACACCBABBBBCBCABCAACCBABCBABCBCBAAACBBBCBABBA 30 46 0 0 0,921 
43158923 ABB#BBCA#CBB#CC#A#AA#A##CA##B####BA##BB#BBC#CB#B#CAC##C#B##CAAC#ABA##BAAACBBB#BBCCB 33 16 0 27 3,29 
43160328 BCACBA##ACA##ABABBC##BB#A#C#BCBAB#C#BCCB##CB#A#BCA###CB##C####BBACABA#BAABCCA##B 34 14 0 28 3,553 
43163981 B#BBBCBA#CAB#CABACCCCBBBCABCBCBBCBAACBB##BCABAAC#CCC##AA#C#CA#BBABACCBACACCACCBBCCB 41 24 0 11 3,816 
43166209 B#BCBACACABB#C##BACACABBAA#CB#B#CBAA#AB#B#A##B#B##BCA#C##B#CACCAABAC#BAAAC#AB#BBCC 43 10 0 23 5 
43167207 BABCB##A#CBB#C##BACA#ABC#ACCB#B###A##B###BC#BCAB#CCCACA#####B#CAABA#ABA#AB#ABCB#CC 33 15 0 28 3,355 
43168315 BCACCAA#ABA##CB#ACA#ABB#A###BACAB#CAAACBCACBCAABABBA##B#######BBACBBBCBAABCACCABCCB 38 20 0 18 3,684 
43168414 ACACCAC#BCACACBAB#C#AAC#AAA#BCCABCC##ACBCCCBCAAC#ABC#AB#CB##B#BBACABA#BAAC##ACBBCCA 43 17 0 16 4,54 
43168641 B#ACCAA#BCACBCB#B#B#ACB#AABBBC#AB#CCBACBBACBCAAB#B#A#CBA######BBAC#BA##AABCCA#BBCC 42 12 0 22 4,737 
43169540 BBACB#CB#BB##CC#B#AA#C#C##CCBCAAACAAAA##ACC##A#B#CAB#B#AC###A#ABABC##BAAACCAB#CB 22 27 0 27 1,118 
43169803 AB#BB##ACCBA#C#BAACB#BBC##CBBCBBC##A#BB######B#B#CA####B#C##A###ABAABBAAAACAACBBBCA 29 19 0 28 2,566 
43169970 BBBCBBC##CAB#CA#BAC##CCB#A#CB#BBCBAAABB#BC###C#B##ACA#CA#B##A##BA#ACBBA#ACCABCBBCC 36 17 0 23 3,618 
43171722 C#CCABCA##AC#CC#AACBCABC#CCCB###CCAAAA#CACA##CBA##A#C####C###A##A#CBBBACAABCACBAB 24 26 0 26 1,447 
43172725 BCACAAA#CB##BC##ACC##C##A#CABCCCB#C#CAC##B#B#AABCB#C##BAA##BC#BBAC#BA##AAB#AA#CB#CA 32 16 0 28 3,158 
43175686 ACACCCB#BBABBCBCCBAC#BA#A#CB#C#ABCCCBACCCAABBABBAB#B##CCA###B#BBACBBACAAABCAABBBCCC 43 20 0 13 4,342 
43176469 BCACAAAABBACAAB#BBA#ABACA#BBBCAAB#CCBAABBACBBA#BCBCB#ACAACCBCABBAACBACAAABCBACCBCC 51 19 0 6 5,46 
43176553 ACB##AACAC#C#ACAABC##BC#BC#B#A##B#CBBDC#BBCBBBA#A##C##BACBAB##BBACBBAC#ABBBAA#C##C 26 27 0 23 1,645 
43176879 BBBABC#ACCAB#CCCBACA#ABCAA#CBCCACBAAABB#B#C###AB##C##AA#####A###ABAC#BA#ACBABCBBCC 41 11 0 24 4,671 
43177397 A#B##ADAAAB##C#C#CABAB#CAC#CBCA#BBCCB#A#C#CB#BA##ABCBCACA#BBC#B#AA#BACBCBA#BC#A##CA 28 26 0 22 1,974 
43178591 BBBCB#CA#ABB#CA###CA#BB##ACBB#B####AAA##ABC#CAAB################ABA##BAAABCBB#B#C 23 15 0 38 2,04 
43179380 BACABCBBCBBABCCBCBBAAA#A#CCABBB#AA#AA#CBACCBBABBACACA#CBB#ACABCCABCBBBACACABB#BC 25 42 0 9 0,526 
43179880 C#B#ABCACCBBCCABBACA#ABC#ACCB#B#C#AAABBCB#####AB###AAC##BC##BB#CABAB#BAAAC#BBCBBCC 37 18 0 21 3,684 
43195816 ACA#ABB#BCBCACB#BBC#ABA#A#BAAC#BB#CCBBCBCB#B#AAB#B###CBAA#####BBAC#BA#CAABCCAB#BCCA 38 16 0 22 3,947 
43196640 B#BCBACAAAAB#C##A#AA#AB####CBABAB#A#ABBAB#B#C##C####A####A##A###ABA#CBACAC#ABCBBCCA 35 12 0 29 3,816 
43199541 BCACCBA#CDACBC##A####BA#A#A#BCA#B#CCBACBB##BCAAB#B######AA##B#BBA#BBACAAABCAA##BCC 36 13 0 27 3,882 
43200204 #A#CCBBA#BCA#C#BBCB##B#BABCABB##CCB#A##B#CB##C#A#CA#BAC#BB###BC#A#C#BBCABCABABBACC 16 36 0 24 0 
43204003 BA#CBCCACBBB#C##BCCA#BBBABCCB###A#BA#B#BABCC#C#B##CCC##A#B#####BABCBCBAAABCBCCBA 23 27 0 26 1,25 
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43228955 BBA#CBA#CCABACB#BAC#AAC#B#BCBCA#B#CC##AB###BCAAB#BC###B##C####BBABCBA#BAABCCA##BCCA 38 13 0 25 4,145 
43681329 ABA#AAAC#CB####A#BC#ACAC#CBB#CAAA#BCC#ACC##B#AAB#A#ABCBCAAB###BBC##BACAAA#AAA##B 31 18 0 27 2,895 
44325092 BCACCAC#BCBB#CB#BBA#ABAAACA#BCACBCC###CB#CC####BCBB####CA#####BBACBBACBAAC##CBCBCCB 37 16 0 23 3,816 
44328737 BBBCBBCA##BB#C#BABCAC#BA##CCB#BBCBAABAB#BB##B#A##AA#A###B###A##AABA#CBAAAC#ABCBBCCB 38 14 0 24 4,079 
44329402 B#ACCAA#AAAB##B####BABA#AABBBC##B#CA##CBA##BCA#B#A#A##BA###B##BBAABBA#AAABCCAB#BCC 34 15 0 27 3,487 
44552109 BCACCAACBCA#A#B#BB##ACBBACBC##AAB#CCCACBB##B#A#B#BC#######A###BBABBBA#AAABC#AACBCCC 44 10 0 22 5,132 
46396563 CCBCBABCABCBBCCAABBCBCAA#CBABCABABABBBABCACBCACABABCBAACACBBA#BCBCABAC#CCBCCCAC##BB 30 41 0 5 1,25 
46454099 B#BCBB#AC#BB#C#BA#CA#BBCBACCB#####A#CC#CABAA#C#B##BCACA##C#CACCAABACCBA#ACCABCBBCCB 45 10 0 21 5,263 
46637283 ACACAAACBCA##C#AACCC#CACAAACBCBABCCBBACBBCCB#AA#CBCCAAAACC##CBBBACBBAAAAABCCACBBCC 46 21 0 9 4,671 
46759049 ACACBA##BAA##A##ABCB#BACAA#ABCBBB#CB#AABCCAB#BABAABACB#CAAA#CCBBACCBACBABBCAA#BBCCB 35 28 0 13 2,763 
46817490 ACAC#AA#BCA##A#CACB#AAACACBBBCBBB#CA##CBCCAB#A#CCB##CCACCBA#ABBBACCBACAAABCCA#BBCCB 41 21 0 14 4,013 
46957651 ACBCBACA##AB#CCBA#CA#BBCAACCB###A#CABA#C#ACC#C#B##ABBA#ABB#BA#CCA#AC#BBABCAABCBBCC 33 22 0 21 2,895 
46979695 B#BCAACA#BAB#CACBACACCBBCAACBC##C###CABCB#A#C##A##B#CBC##C#CAA#AABAC#BB#ACB?BCBBCC 37 17 1 21 3,75 
47616861 ACACBBB#BAA##A#AACBB#ACCA#BBBCBBB#CB#ACBBCAB#B#A#C#AA#ABABAAA#BBACBBACBAABCCA#CBCCA 34 28 0 14 2,632 
47637136 BBACABC#BCA####AABCAABACABBCBCBBB#CABAABCCCB#B#BCBBA#CAAABA#BCBBACCBACAAABCCACBBCCB 40 27 0 9 3,487 
47728745 ACACAAA#ACA#####ABC#AC###BC#BC#C##CB#ACCB##B#AA##A####B#######BBA#ABA##AABC#A#CBCC 29 11 0 36 3,092 
48286016 BCAC#AACACA##CA#CBC#ABACA#BCBC#BBAC#CACBCACB#AAB#AC##CB##C##BABBACABACAAABC#AC#BCC 47 10 0 19 5,526 
48357501 BCACCA#CBCA##CCA#BCAABACACBBBCBABCCCBACBCA#BC#A#BABB##A#AB##BABAACBBA#AAABCCAC#ACC 46 15 0 15 5,066 
48357844 BBBABCCA##AB#CCCAACA#BBB#A#CB###CC###B#CA####B#B##AC##A##B#CA#CAABCCAB#AACBBBCBBCC 37 13 0 26 4,013 
50125181 BABCBBCACCCBCC#BBBAA#BBBCBACBCBAB#AAAABBABAACAACBCBCACAACACCACCAABAAABAABBBABCBBCB 44 28 0 4 3,947 
52306008 BCACCBA#ACAB#C#CAAC#AB#CAABCBCAABCC#CACBCACBCABB#B#A#BACABA#CBBBACCBBCBAABCCA#CBCCB 46 19 0 11 4,803 
52436515 ABBCBBCAC#AB#CC###C##BCC#ACBB###B#ACCB#C#B#ABC#B###C##A##A#CAC#AABA#BBA#ACCABCBBCCB 37 13 0 26 4,013 
52709059 ##BCBBCA#AAB#CACBCCA#ABA#AA#B##C##BAA##ABC#C#CAC##ACABB##C#BABCAA#ABCBABBCABCCBB#C 30 26 0 20 2,237 
52718727 B#BBBBCACAABCCACAACACBBCCA#BB#####A##BB#BBC#CAABBCB#ABA#BB#CACCAABACCBACACBABCBBCC 51 11 0 14 5,987 
53067793 BBBCBC#AC#BB#CA#AAD##BCBAA#CB#####A#AAB#ABC####B##CCAB###A#CACCBABA##BA#ACCCBCBBCCB 32 18 0 26 3,026 
53092508 BABCBBCACABB#CC#ABCBCBBCAAACB#####A##A#BBB##CAAB#ABBCBAB#B#CABC#ABA##BA#ACABBCBBCC 42 15 0 19 4,54 
53227355 BCACBBCACCAB#CBCAACACBBCCACBB#####CAABB#BCA##BAB##BCACA##BACABBAABACCBA#ACCABCBBCC 52 9 0 15 6,25 
53250401 BCAAAA##BCA######B##ABACA#A#BC#BBCC#CACB#B#B#B###A#BB###CCA###BBACABA#BAABCA####CC 33 11 0 32 3,618 
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78217081 BBBABBCB#AAB#CC#ACCA#BBCBACCB#BCBCA#AC#C#BC##CAB##A#AB###C##AB##AAABBBABAACABCBBCCB 34 23 0 19 2,96 
78884976 BBC#AB#A#AAB#C#BBC###AB#BCCCB#####AA#AB###C##C#C##BA#CAB#######A##C##BAAC##CBC#B#CA 23 15 0 38 2,04 

 

 
 
 

 


