
 

Ajuntament de Binissalem 

C/ Concepció, 7, 07350 Binissalem (Illes Balears) · Tel: 971886558 · E-mail: ajuntament@ajbinissalem.net 

  

Acta de dia 14 de març de 2022 del tribunal qualificador de la convocatòria d’una 

plaça de personal funcionari de carrera, per torn lliure, d’administració general, 

subescala administrativa, de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant concurs-

oposició  
 
Essent les 11.30 hores, es reuneix el tribunal qualificador amb la següent 

composició:  
 
President:    Sr. Jaime Perelló Marcé  
  
Vocals:        Sra. Alicia Morales Rosselló  
         Sra. Ascensión Llabrés Visiedo  
 

Secretària:  Sra. Margalida Mateu Bestard  

 

Reunit el tribunal qualificador, a fi d'informar en aplicació de l'article 121 de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques. 
 

S'han presentat els següents escrits d'al·legacions: 

-.  2022-E-RE-102 de 24-01-2022 de la persona aspirant 41523181Q 

.   2022-E-RE-225 de 09-02-2022 de la persona aspirant 78216373C 

-.  2022-E-RE-138 de 28-01-2022 de la persona aspirant 41523181Q 
 

 

En relació a l'al·legació consistent a haver procedit a la valoració de la fase 

d'oposició i de concurs d'acord amb l'estipulat en les bases publicades al BOIB núm. 

36 de 16-03-2021 i que regeixen el present procés selectiu, i per tant, haver 

ponderat un 60% de 20 punts corresponents a la fase d'oposició, i un 40% de 30 

punts a la fase de concurs; 
 

Vist que el resultat, en aplicació de les bases, suposa atorgar a la fase de concurs 

una puntuació equivalent a la fase d'oposició, i comprovat que la jurisprudència té 

consolidat que els mèrits del concurs com a màxim han d'aconseguir un 33% del 

total de puntuació del procés, i així obtenir una puntuació proporcionada que no 

determini en cap cas, per si mateixa el resultat del procés selectiu (art. 61.3 del 

TRLEBEP). 

 
Tenint en compte que les mateixes no contemplen la possibilitat de dur a terme cap 

mitjana aritmètica com així va quedar reflectit en l'acta del Tribunal de dia 21 de  

març de 2021; 
 

Motiu pel qual, vistes les al·legacions presentades, el tribunal acorda informar a la 

Batlia de l'Ajuntament que procedeix l'anul·lació del procés i la consegüent 

retroacció de les actuacions al moment inicial, corregint les bases i adequant les 

mateixes a la normativa existent, amb la consegüent nova convocatòria que facin 

possible un procés amb totes les garanties, evitant així causar qualsevol tipus 
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d'indefensió. Tot això en garantia de la legalitat i l'interès públic afectat en la 

definició del lloc convocat que aconsella modificar les bases en pro de la selecció 

idònia d'aspirants, evitant així causar un perjudici de difícil o impossible reparació, 

en existir una previsió en les bases susceptible d'incórrer en nul·litat de ple dret. 
 

Sobre la base de l'exposat, no correspon informar la resta d'al·legacions 

presentades. 
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