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ACTA DE L’ÒRGAN AVALUADOR DEL PROCÉS SELECTIU DE LA CONVOCATÒRIA 

MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER L’ESTABILITZACIÓ DE 1 PLAÇA ESTRUCTURAL 

DE PERSONAL FIX D’ENGINYERÍA TÈCNICA INDUSTRIAL (OPE01-22). 

 

Publicat en data del 16 de Març de 2023 el resultat provisional de les proves test, i dins del 

termini previst a las bases reguladores, s’han rebut les al·legacions de dues candidatures. 

Reunit l’òrgan avaluador, una vegada analitzades ambdues reclamacions, procedeix a emetre 

la present acta on es dona resposta a les reclamacions rebudes. 

PRIMER.-  S’han presentat les següents al·legacions: 

Candidatura con DNI ***6116** 

Impugna la pregunta numero 12 de l’examen en els termes següents: 

1. Ni la pregunta ni la resposta corresponen al tema 8 “Execució del contracte. 

Incompliment i demora a l’execució”. 

2. El concepte de “fiança definitiva” no apareix a la LCSP. 

3. Hi ha errors gramaticals a la pregunta i les seves possibles respostes que dificulten la 

seva comprensió. 

4. Una de las quatre respostes apareix amb unes línies tipogràfiques diferenciades. 

L’òrgan avaluador DESESTIMA la reclamació per quan considera que la possible existència 

d’errors gramaticals o la utilització de paraules amb el mateix significat a l’àmbit de la 

contractació administrativa no generen ambigüitat donat que no s’altera el contengut de la 

resposta que sempre serà “el 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA”, a la vista del propi 

enunciat de la pregunta. La mateixa figurava a la base de dades publicada per aquesta 

empresa al tema numero 8, sent por tots els candidats prèviament coneguda i contant amb el 

temps abastament per preparar-la. L’ultima al·legació no pot tenir-se en compte donat que es 

tracta d’una apreciació subjectiva  del candidat. 

 

Candidatura con DNI ***2234** 

Realitza la impugnació de dues preguntes. 

En primer lloc reclama sobre la pregunta numero 15 de l’examen en el sentit de que cap de les 

respostes és correcte segons el text del conveni col·lectiu UTE-ORA. 

L’òrgan avaluador avalua la reclamació, ESTIMANT-LA, i per tant s’anul·la la pregunta passant a 

la pregunta R1 DE LA RESERVA.  
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En segon lloc reclama sobre la pregunta numero 23 por quan considera que el text legal “no 

indica explícitament com un objectiu de la divisió per lots el recolzament per la participació de 

les PIMES, si no que es podria entendre mes com una conseqüència”. 

L’òrgan avaluador resol DESESTIMAR la reclamació per quan al preàmbul de dita norma si es fa 

referència a facilitar en la mesura del possible la participació de las PIMES a la contractació 

pública, i dit preàmbul te valor jurídic i forma part de la Llei. 

 

SEGON.- Al anul·lar-se la pregunta número 15 i passar a valorar la pregunta  R1 de reserva, els 

resultats definitius obtenguts per els candidats son els següents: 

 

DNI LOPD ENCERTS NOTA 

***1646** 
 

NO PRESENTAT 

***2234** 38 57 

***6116** 39 58,5 

***7202** 
 

NO PRESENTAT 

***7746** 
 

NO PRESENTAT 

***9825** 40 60 

 

Palma, 23 de Març de 2023. 

 

El Tribunal Qualificador 

 

 

 


