
DILIGÈNCIA  DEL  TRIBUNAL  QUALIFICADOR  D’ESTUDI  I  RESOLUCIÓ  DE  LES
AL·LEGACIONS EFECTUADES A LA LLISTA  D’ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA
PROVA TEÒRICA DE LA FASE D’OPOSICIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA
CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIUS/VES

En  data  21  d’octubre  de  2021,  sent  les  10.00  hores,  es  reuneix  el  Tribunal
Qualificador designat, amb l’objecte de procedir a l’estudi i resolució de l’al·legació
formulada, en data 19 d’octubre de 2021, mitjançant instància número 2021-E-RE-
5207, per un/a aspirant del procés de selecció, en relació a la pregunta número 30
del test model B i 38 del test model A, ambdós amb el mateix contingut.

El fonament d’aquesta  impugnació és que considera que la resposta considerada
com a correcta pel Tribunal, la d) «Totes les respostes anteriors són correctes», és
errònia, ja que al·lega que no totes les resolucions s’han de motivar, sinó només els
casos  taxats  en  l’article  35  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment
Administratiu Comú.

Una vegada revisada la pregunta i les respostes, el Tribunal acorda DESESTIMAR
la impugnació formulada ja que en cap moment la resposta diu «totes les resolucions
s’han de motivar», sinó diu «les resolucions s’han de motivar». L’article 35 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, estableix una relació d’actes administratius que han de ser
«obligatòriament» motivats, amb succinta referència de fets i fonaments de dret. 

Cal afegir, a més, que per motivació de l’acte administratiu s’entén l’exposició de
raons o fonaments en que es basa una decisió i aquesta motivació està directament
relacionada amb el  principis d’un Estat  de Dret  (1.1 de la CE) i  amb el  caràcter
vinculant que les Administracions Públiques tenen per llei, sotmeses en l’exercici de
les  seves  potestats  (article  103.1  de  la  CE  i  3.1  de  la  Llei  40/2015).
Conseqüentment, les  decisions  administratives  estan  subjectes  a  l’exigència  de
motivació amb l'objecte d’erradicar l’arbitrarietat de l’Administració i donar a conèixer
a la persona interessada les raons per les que s’ha pres la decisió, possibilitant així
l’exercici dels recursos.

I sense més assumptes a tractar, finalitza la sessió a les 10.30 hores del que com a
secretària del procés en dono fe i signo electrònicament. La qual cosa es fa pública
per al coneixement general.

La Secretària del Tribunal Qualificador,

(Per delegació del Tribunal)

Montserrat Sarrión Arquillo
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