
 

 

Resolució del President del Tribunal qualificador del procés de selecció per a la provisió 

definitiva de tres places d’auxiliar administratiu/va per taxa de reposició d’efectius per a 

l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor S.A. i la seva corresponent borsa de feina 

 

Fets 

1. El 3 d’agost de 2021 es va publicar en el tauler d’anuncis i la pàgina web de la SAM i en 

la premsa local, la convocatòria del procés per a la taxa de reposició d’efectius de tres 

places d’auxiliar administratiu/va per a la SAM i la seva corresponent borsa de feina.  

 

2. El 25 de setembre de 2021 es va dur a terme la fase d’oposició del procés de selecció, 

consistent en dues proves, una teòrica i una pràctica, el contingut de les quals va versar 

sobre el temari que es detallava en l’annex de les bases de la convocatòria.  

 

3. El 4 d’octubre de 2021 es va publicar en la pàgina web de la SAM, la llista provisional 

d’aprovats i suspesos i la puntuació de la fase de concurs, amb una primera relació de 

l’ordre de puntuació dels aspirants.  

 

Tal com es disposa en les bases de la convocatòria, es va donar un termini de tres dies per 

tal d’efectuar les reclamacions o observacions que consideressin oportunes, o sol·licitar 

la revisió de l’examen.  

 

4. En data 6 d’octubre de 2021, el tribunal qualificador va rebre la reclamació de l’aspirant 

amb DNI núm. *****059D, sol·licitant el següent:  

 
L’anul·lació de les preguntes de la prova teòrica les quals la resposta correcte no es troba al contingut del 

document Estatuts de la Societat Anònima de la Sam al Portal de Transparència de la web de l’empresa 

degut a que la norma publicada Estatuts de la Societat Anònima de la Sam al Portal de Transparència de la 

web de l’empresa no està en vigor.    

 

Fonamenta la seva justificació en què en el portal de transparència de la pàgina web de la 

SAM estan publicats els Estatuts de 2013 i no els que estan en vigor, de 2020. 

 

5. En data de 13 d’octubre de 2021, els membres del tribunal qualificador amb 

l’assessorament de la tècnic de recursos humans, es varen reunir per resoldre les 

reclamacions presentades. A continuació es transcriu l’anàlisi realitzat en la sessió: 

 

Els membres del tribunal qualificador, juntament amb l’assessora en matèria de recursos 

humans, analitzen cada una de les preguntes de la prova teòrica del procés de selecció, 

així com la informació facilitada per l’empresa en les bases, en els anuncis publicats 

durant el procés i en el portal de transparència de la pàgina web de la SAM.  

 

En primer lloc es fa referència a la informació facilitada per l’empresa. En tot moment, 

l’empresa ha fet referència a la normativa que regeix l’activitat diària de la SAM i que 

es troba penjada en el portal de transparència de la pàgina web.  

 

A pesar de que el document correcte, d’octubre de 2020, sí que es troba en la pàgina web 

de la SAM, en l’apartat de Companyia, la SAM assumeix l’error comès en la no 

actualització del portal de transparència. Tal com es disposa en els articles 6, 10 i 11 de 

la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, les administracions i entitats públiques, així com les societats mercantils 

públiques (totes elles compreses en l’article 2 de la Llei) tenen l’obligació de publicar la 

normativa que sigui d’aplicació i de mantenir el portal de transparència actualitzat.  

 



 

Per aquest motiu, es procedeix a la revisió de totes i cada una de les preguntes de la 

prova teòrica realitzada en data 25 de setembre de 2021, arribant a la següent conclusió: 

 

De les 20 preguntes de la prova teòrica, n’hi ha un total de 4 que fan referència a matèria 

continguda en els Estatuts de 2020, document que no es troba en el Portal de 

transparència. A continuació es detalla cada una de les preguntes afectades: 

 

1. Pregunta 6:  

La seu social de la SAM està ubicada.... 

a. ... a pla plaça del Convent, seu de l’Ajuntament de Manacor del qual és organisme dependent.  

b. ... als aparcaments de la plaça de Sant Jaume, davant can Costa.  

c. ... al carrer Major 22, a la vorera de can Roca  

La resposta correcta segons els estatuts de 2013 és l’opció b, tal com s’extreu de l’article 

4 del text; ara bé, segons la modificació d’aquests del 2020, també en el seu article 4, es 

disposa que el domicili social de la Societat és al carrer Major, 22 (opció c). Per tant, 

degut al ser una resposta diferent i en base a l’exposat en anterioritat, es considera 

pertinent procedir a l’anul·lació de la pregunta.   

 

2. Pregunta 13: 

L’objecte social de la SAM és... 

a. ... prestar en règim de gestió directa els serveis públics inclosos als seus estatuts.  

b. ... executar els encàrrecs que li confereixi l’Ajuntament segons una sèrie de condicions.  

c. Totes les anteriors.  

L’article 1 dels estatuts de 2020 parla de l’objecte social de la SAM. Del contingut del 

text s’extreu que la resposta correcte és l’opció c, ja que l’Ajuntament de Manacor va 

constituir una societat privada mercantil amb capital íntegrament municipal per a la 

prestació en règim de gestió directa de serveis públics, d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases de règim local. I des del reconeixement de la condició 

de mitjà propi i en aplicació de l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, la SAM ha d’executar els encàrrecs que li confereixi 

l’Ajuntament segons una sèrie de condicions.  

Ara bé, l’objecte social regulat en l’article 1 dels estatuts de 2013, és, només, prestar en 

règim de gestió directa els serveis públics inclosos als seus estatuts.  

Per tant, essent la mateix situació que l’anterior pregunta, es considera adient 

l’anul·lació d’aquesta.  

 

3. Pregunta 15: 

Segons els Estatuts Socials de l’entitat modificats a l’octubre de l’any 2020, el comandament 

immediat del personal és competència... 

a. ... del Consell d’Administració en virtut de les seves atribucions com a òrgan de gestió de 

l’Empresa, salvaguardades les competències de la Junta General formada pel Ple de 

l’Ajuntament.  

b. ... de la gerència. 

c. ... de la presidència, l’òrgan executiu del Consell d’Administració.  

En relació a aquesta pregunta, tant segons els estatuts de 2013 com el de 2020, la 

resposta correcta és l’opció b. Ara bé, degut a què en l’enunciat es fa referència 

específicament als estatuts de 2020 i que aquests no es troben penjats en el Portal de 

transparència i que això pot crear incertesa per aquells aspirants que únicament han 



 

consultat el portal, els membres del tribunal i l’assessora en matèria de recursos humans, 

consideren el més adequat anul·lar també aquesta pregunta.  

 

4. Pregunta 16: 

Segons els Estatuts Socials de l’entitat modificats a l’octubre de l’any 2020, el Consell 

d’Administració de la SAM està format per ... 

a. ... un nombre de membres no inferior a tres ni superior a nou.  

b. ... un nombre de membres no inferior a cinc i no superior a nou. 

c. ... un nombre de membres no inferior a tres i no superior a onze.  

La resposta correcta d’aquesta pregunta és l’opció a. Aquesta resposta únicament es 

troba en la modificació dels estatuts de 2020, ja que la del 2013 únicament disposa en el 

seu article 14 que “L’òrgan de gestió, direcció i execució de l’empresa serà el Consell 

d’Administració format per un nombre de membres designats per la Junta General, no 

superior a nou”.  

Per tant, segons l’esmentat amb anterioritat, es considera la pregunta nul·la.  

 

Així mateix, en la prova teòrica es varen establir dues preguntes de reserva, pel cas de 

què qualcuna de les anteriors es considerés nul·la.  

La pregunta de reserva núm. 22 s’ha de considerar nul·la degut a què fa referència als 

estatuts modificats l’any 2020.  

Per contra, la pregunta de reserva núm.21 és vàlida i per això, es substitueix per una de 

les preguntes de la prova teòrica anul·lades.  

 

Fonaments de dret 

1. La proposta de la Presidència del Consell d’Administració de 20 de juliol de 2021 per la 

que s’aproven les bases reguladores del procés per a la taxa de reposició d’efectius de tres 

places d’auxiliar administratiu/-iva per concurs oposició per a l’Empresa de Serveis del 

Municipi de Manacor S.A. 

 

2. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern.  

 

3. L’acta de sessió del Tribunal qualificador de 13 d’octubre de 2021.  

 

 

Per tot això, el President del Tribunal qualificador dicta la següent 

Resolució 

1. Donar per admesa la reclamació presentada per l’aspirant amb DNI núm. *****059D en 

data de 6 d’octubre de 2021.  

 

2. Aprovar per unanimitat l’anul·lació de les preguntes 6, 13, 15 i 16 de la prova teòrica i 

de la pregunta de reserva núm. 22.  

 

3. Aprovar per unanimitat la validesa de la pregunta de reserva núm 21 i la seva substitució 

per una de les preguntes anul·lades esmentades en el punt anterior.  

 



 

4. Aprovar per unanimitat repartir la puntuació total de 20 punts entre les 17 preguntes de 

què consta la prova teòrica, resultant la valoració per pregunta correcta de 1.1764 punts.  

 

5. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.  

 

Manacor a 15 d’octubre de 2021 

El President del Tribunal qualificador 

 

 

Francesc Grimalt Vigo 
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