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ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU NP02/2021 – 

PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU 

 

Mari Martínez Torres, en qualitat de secretària del tribunal qualificador del procés selectiu 

NP02/2021 – PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU 

. 

FAIG CONSTAR: 

1. Que en data 28 d’abril de 2022 s’han reunit  els membres del Tribunal qualificador del procés 

NP02/2021 – PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU, per resoldre les al·legacions 

presentades. 

 

2. Que el Tribunal qualificador ha acordat per unanimitat: 

 

Revisió instàncies d’al·legacions de preguntes de la prova de coneixements generals 

 

-En relació a la instància presentada per la senyora Mireia Viles Arrufat, amb NGE 13443 de 

07/04/2022 on formula la següent al·legació de la pregunta 12: 

 

12.-  En el cas de sol·licituds que no reuneixen els requisits previstos per l’article 66 de 

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, les persones interessades tenen dret a esmenar-les: 

 

a. En el termini de 10 dies. 

b. En el termini de 10 dies, ampliables fins a 5 dies a petició de la persona 

interessada, quan l’aportació de la documentació presenti dificultats especials. 

c. Les sol·licituds no són esmenables. 

d. En el termini de 5 dies. 

 

L’aspirant demana s’anul·li la pregunta 12 al·legant que hi ha dos possibles respostes correctes. 

 

El tribunal acorda desestimar la seva petició atès que, tal i com s’indica a l’enunciat, la pregunta 

se circumscriu al contingut de l’article 66 de Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. La única resposta correcta possible és la b), 

en tant que és la única que recull el literal de la norma. 

 

- En relació a la instància presentada per la senyora Esther Serra González, amb NGE 143323 de 

14/04/2022 on formula la següent al·legació de la pregunta 15: 

 

15.- En relació a la notificació per mitjans electrònics podem afirmar que: 

 

a. S’entén practicada en el moment que es procedeix l’accés al seu contingut. 
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b. S’entén rebutjada quan hagi transcorregut deu dies hàbil sense que s’accedeixi al seu 

contingut. 

c. La notificació es practicada sempre de manera electrònica. 

d. L’acreditació de la notificació efectuada no caldrà incorporar-la a l’expedient 

corresponent. 

 

L’aspirant demana la revisió de la pregunta perquè ella entenc que s’ha de practicar en els 10 

dies següents naturals. 

 

El tribunal acorda desestimar la seva petició, en tant que la única resposta correcta possible és la 

b). La resta de respostes són falses. En aquest sentit, cal tenir present que la resposta a) recull el 

literal de l’article 43.2. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques. 

 

- En relació a la instància presentada pel senyor Marc Via Nieto, amb NGE 14333 de 14/04/2022 

on formula les següents al·legacions de les preguntes 8 i 12: 

 

De la pregunta 8: 

 

D’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a 

relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques: 

 

a. Totes les persones físiques. 

b. Els qui representin un interessat que no està obligat a relacionar-se electrònicament 

amb l'Administració. 

c. Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la 

col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que duguin a terme amb les 

administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. 

d. Les persones empleades de l’Administració Pública, en qualsevol cas. 

 

L’aspirant al·lega que aquesta pregunta dona lloc a confusió perquè l’article 14.2 de la Llei 

39/2015 diu al començament “ EN TOT CAS, estaran obligats a relacionar-se amb les AAPP...” 

I segons ell la resposta d) també seria correcte ja que encara que els empleats de les AAPP sigui 

per tràmits i actuacions, han de relacionar-se obligatòriament i en tot cas per mitjans el 

electrònics. 

 

El tribunal acorda desestimar la seva petició, ja que la única resposta correcta és la c), d’acord 

amb el que preveu l’article 14 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques. La lletra e) de l’article 14.2 d’aquesta norma limita 

l’obligació de les persones empleades públiques a relacionar-se electrònicament amb 

l’Administració  “als tràmits i actuacions que realitzin amb aquesta en raó de la seva condició 

d’empleats o empleades públics”, no en tot cas, com al·lega la persona interessada. 

 

 

12.-  En el cas de sol·licituds que no reuneixen els requisits previstos per l’article 66 de 

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, les persones interessades tenen dret a esmenar-les: 

 

a. En el termini de 10 dies. 



 
 

 3 

b. En el termini de 10 dies, ampliables fins a 5 dies a petició de la persona 

interessada, quan l’aportació de la documentació presenti dificultats especials. 

c. Les sol·licituds no són esmenables. 

d. En el termini de 5 dies. 

 

L’aspirant al·lega que la resposta b) està incomplerta ja que omet part de l’article 68.2 

 

El tribunal acorda desestimar la seva petició atès que, tal i com s’indica a l’enunciat, la pregunta 

se circumscriu al contingut de l’article 66 de Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. La única resposta correcta possible és la b), 

en tant que és la única que recull el literal de la norma. 

 

- En relació a la instància presentada pel senyor Esteban Ferrer Corbalan, amb NGE 14975 de 

21/04/2022 on formula la següent al·legació de la pregunta 12 

 

12.-  En el cas de sol·licituds que no reuneixen els requisits previstos per l’article 66 de 

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, les persones interessades tenen dret a esmenar-les: 

 

a. En el termini de 10 dies. 

b. En el termini de 10 dies, ampliables fins a 5 dies a petició de la persona 

interessada, quan l’aportació de la documentació presenti dificultats especials. 

c. Les sol·licituds no són esmenables. 

d. En el termini de 5 dies. 

 

L’aspirant al·lega que la resposta a) també es pot considerar correcta atenent el que estableix 

l’article 68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre. 

 

El tribunal acorda desestimar la seva petició atès que, tal i com s’indica a l’enunciat, la pregunta 

se circumscriu al contingut de l’article 66 de Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. La única resposta correcta possible és la b), 

en tant que és la única que recull el literal de la norma. 

 

 

 

 

 

Signat 

 

La secretària del Tribunal 

Mari Martínez Torres 
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