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RECURSOS HUMANS (JCV)

Assumpte: Resultats definitius borsí interins TAG
El Tribunal qualificador del concurs oposició convocat per a conformar un borsí d’interins de Tècnic de
l’Administració General de l’Ajuntament de Marratxí, en reunió de data 17 de febrer de 2020, ha resolt les
al·legacions presentades a les valoracions provisionals de la fase de concurs en els termes següents:
a) En relació a les al·legacions presentades mitjançant registre general d’entrada núm. 2154/2020 el
Tribunal acorda el següent:
 En relació als serveis prestats, el Tribunal ha computat els serveis prestats al·legats per la
sol·licitant com a experiència a l’empresa privada (apartat a.4 Serveis prestats a l’empresa
privada en lloc de feina de categoria professional superior o similar a la convocada), tota
vegada que a l’empara de l’establert a l’article 2.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) “3. Tienen la
consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las
Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la
Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público
previstos en la letra a del apartado anterior”, desestimant-se l’al·legació presentada ja que
l’empresa MARRATXI XXI SAU, encara que depenent de l’Ajuntament de Marratxí, es una
entitat de dret privat de les previstes a la lletra b de l’article 2.2 LPAC que no té la
consideració d’administració pública d’acord amb les previsions de l’esmentat article 2.3
LPAC. Ressenyar que la interpretació efectuada és va considerar com a ajustada a dret
mitjançant sentència núm. 291/2017 dictada pel Jutjat de lo Contenció núm. 1 de Palma de
Mallorca (contenciós interposat contra l’Ajuntament de Marratxí per dos opositors d’un borsí
de peó especialitzat que sol·licitaven la valoració dels serveis a l’empresa MARRATXÍ XXI com
a serveis prestats a l’Administració Pública).
 En relació a la puntuació atorgada al Màster de l’Advocacia, màster oficial de 90 crèdits, es
rebutja l’al·legació presentada ja que la puntuació de l’apartat al·legat es fa amb la
correspondència de 0,25 punts per cada 30 crèdits ECTS i d’acord amb l’establert a les bases
de la convocatòria “En relació als cursos o activitats expressades en crèdits, s’entén que cada
crèdit equival a 10 hores, excepció feta dels crèdits ECTS que equivalen a 25 hores.”. Per tant,
el 90 crèdits al·legats únicament equivalen a 36 crèdits ECTS als quals els hi correspon una
puntuació de 0,30 punts.
 En relació a la puntuació atorgada a l’apartat de coneixements de la llengua catalana, les
bases de la convocatòria estableixen que la puntuació d’aquest apartat es realitzarà per la
possessió de certificats de català expedits per l’EBAP, els expedits u homologats per la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, els expedits per les Escoles Oficials d’Idiomes i
la resta de certificats reconeguts d’acord amb la normativa autonòmica, i en conseqüència
procedeix rebutjar la reclamació presentada tota vegada que la superació de la prova prèvia
de català únicament eximeix de l’acreditació del requisit corresponent per a poder participar
a la convocatòria però en cap supòsit suposa la obtenció d’un certificat oficial de nivell de
llengua catalana. En aquest sentit cal recordar que la participació en el procés selectiu implica
l’acceptació de les bases de la convocatòria, sense que procedeixi impugnació indirecta de les
mateixes excepció feta de la vulneració de drets fonamentals, supòsit que no seria el present
cas (Sentències del Tribunal Suprem de 3 de juliol de 1984, 22 de maig de 1986, 12 de juny de
1991 i 15 de desembre de 2011).
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b) En relació a les al·legacions presentades mitjançant registre general d’entrada núm. 2225/2020 a les
quals s’aporta certificació de serveis prestats al Ministeri de Justícia, el Tribunal acorda desestimar les
mateixes tota vegada que la documentació aportada no es un simple esmena de documentació
presentada anteriorment sinó que es tractaria d’una nova incorporació de mèrits (havent finalitzat
aquesta possibilitat amb la data de presentació de sol·licituds al procés selectiu).
c)

En relació a les al·legacions presentades mitjançant registre general d’entrada a l’Ajuntament de Calvià
núm. 3897/2020 a les quals s’aporta documentació addicional en relació als serveis prestats a
l’Ajuntament de Calvià al·legats a la fase de concurs, el Tribunal acorda estimar les mateixes ja que es
tracta de documentació que esmenaria mèrits acreditats anteriorment (no valorats provisionalment),
passant a l’apartat de serveis prestats d’un total de 0,84 punts a un total de 9,42 punts.

En conseqüència, una vegada resoltes les al·legacions presentades el Tribunal qualificador acorda les
qualificacions definitives del procés selectiu, elevant a l’Alcaldia la proposta de constitució de borsí d’interins
de Tècnic d’Administració General en els termes següents:
Nº Llinatges i nom

OPOSICIÓ S.PREST. TITULACIÓ FORMACIÓ CATALÀ IDIOMES CONCURS TOTAL

1 Mayoral Zazo, Pedro

56,00

9,420

0,000

2,710

1,500

1,000

14,630 70,630

2 Ribot Bautista de Lisbona, Xavier

56,00

5,550

0,000

0,000

1,500

1,800

8,850 64,850

3 Irles Prunes, Ingrid

47,25

4,320

3,300

1,260

1,500

0,600

10,980 58,230

4 García García, Gemma

47,25

6,270

0,000

2,790

1,500

0,000

10,560 57,810

5 Tramullas Salom, Catalina Isabel

50,25

1,380

0,000

0,000

1,500

0,000

2,880 53,130

6 Fernández Lobete, Rosa María

39,25

6,420

0,000

4,000

1,500

0,000

11,920 51,170

7 Perelló Zarza, Sílvia

38,25

2,520

3,500

4,000

1,500

0,400

11,920 50,170

8 Romero Jordan, Maig

41,25

4,020

0,500

1,320

1,500

0,000

7,340 48,590

9 Oliveira de Xavier, Sarah

46,50

0,240

0,300

0,260

0,000

0,000

0,800 47,300

10 Busquets Pastor, Marta

40,50

1,080

0,300

0,330

1,500

0,000

3,210 43,710

11 Ferragut Mayrata, Antoni

39,25

0,480

0,300

0,220

1,500

0,000

2,500 41,750

El President del Tribunal qualificador,
Marratxí, 17 de febrer del 2020
El Tècnic d'Administració General,

Jaume Canyelles Veny
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