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RESOLUCIÓ SOBRE LA CONTINUACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU PER 

CONSTITUIR UNA BORSA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL PER 

A L´EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI DE MANACOR, S.A. 

 

Antecedents 

El proppassat 12 de març va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per prendre 

part a la selecció de personal, mitjançant concurs oposició, per crear una borsa de feina 

de tècnics d’administració general a la SAM. 

En data 14 de març s’ha publicat al «Boletín Oficial del Estado», el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que a la Disposició 

Addicional Tercera, apartat 4,  preveu la suspensió de tots els terminis administratius, 

amb l’única excepció d’aquells procediments i resolucions referits a situacions 

estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma. 

En data 18 de març de 2020 s’ha publicat al «Boletín Oficial del Estado», el Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo, por el por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que en el seu article únic modifica  l’apartat 

4 de la Disposició Addicional Tercera i habilita a l’Administració per acordar 

motivadament la continuació d’aquells procediments administratius que siguin 

indispensables per a la protecció de l’interès general. 

 

Consideracions 

atès l’estat d’alarma que ha decretat un confinament a l’estat espanyol, degut a la crisi 

sanitària que està patint el mon, 

atès que s’han  de mantenir la distància social i el confinament, durant un període no 

inferior a tres setmanes a partir d’avui i que de forma més estricta o més laxa 

previsiblement serà més llarg, un any i mig pareix a ser, fins que no s’aconsegueixi 

vacunar a tota la població mundial, 

atès per tant que en un llarg període temps no es podrà celebrar un examen presencial 

convencional que impliqui l’aglomeració de gent, 

atès que la SAM s’encarrega del Cicle Integral de l'Aigua de el nucli urbà del Municipi 

de Manacor i Cala Murada (proveïment, sanejament i depuració d'aigües), i es considera 

per tant operador crític d’un servei essencial (Llei 8/2011, de 28 d'abril, per la qual 

s'estableixen mesures per a la protecció de les infraestructures crítiques, Decret 463/2020 

de declaració de l’estat d’alarma), 

atès per tant que l’empresa està obligada per tant a “adoptar las medidas necesarias para 

asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios”, 
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atès que l’empresa  en aquest moment no disposa de personal amb la categoria laboral 

objecte del present borsí, personal que ja de per si és essencial, i molt més en les 

circumstàncies actuals, 

atès el redactat de la següent disposició del decret 

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos. 

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 

procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 

reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su 

caso, las prórrogas del mismo. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el 

sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante 

resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente 

necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado 

en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el 

interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en 

vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar 

motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que 

vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos 

justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección 

del interés general o para el funcionamiento básico de los Servicios. 

 

atès que cobrir places de TAG a la SAM és necessari pel funcionament bàsic dels serveis 

que aquesta empresa gestiona, per tant indispensable per a la protecció de l’interès general 

i en particular per a la funció de l’empresa com a operador crític de serveis essencials, i 

per tant es refereix a una situació estretament vinculada als fets justificatius de l’estat 

d’alarma. 

atès que en el moment actual hi ha una familiaritat amb les tecnologies que possibiliten 

el teletreball en general i fer exàmens a distància en particular, 

atès que tots els aspirants presentats, deu en total, acompleixen els requisits i estan 

admesos  

atès que a les bases ja s’especificava que el caràcter de la prova seria pràctic i: 

“...és podrà dur material a la prova, com llibres i apunts. Es proporcionarà un 

lloc de feina amb ordinador amb connexió a internet als aspirants per 

desenvolupar cada exercici,..” 
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Resolc 

 

Prosseguir  per les raons esmentades el procediment de formació del borsí de TAG a la 

SAM, a fi d’evitar els perjudicis que podria causar la suspensió a l’interès general, i als 

propis motius subjacents a la declaració de suspensió.  

Aprovar provisionalment la llista d’aspirants admesos continguda a la proposta del 

tribunal per prendre part a la convocatòria de una borsa de feina de  tècnics 

d’administració general. 

Publicar una versió extractada d’aquesta resolució en el tauler d’anuncis de la SAM, 

identificant als aspirants només amb el nombre d’ordre de presentació de documents i 

concedir un termini de dos dies hàbils a comptar del dia següent d’aquesta  publicació per 

rectificacions, esmenar errades i possibles reclamacions. 

 

Núm. ASPIRANT  ADMÈS 

1. Aspirant nº 1 

2. Aspirant nº 2 

3. Aspirant nº 3 

4. Aspirant nº 4 

5. Aspirant nº 5 

6. Aspirant nº 6 

7. Aspirant nº 7 

8. Aspirant nº 8 

9. Aspirant nº 9 

10. Aspirant nº 10 

 

Donades les especials circumstàncies, és a dir l’estat d’alarma, addicionalment es 

contactarà amb cada aspirant per avisar-lo de la publicació. Transcorreguts els dos dies 

hàbils aquesta llista es considerarà automàticament elevada a definitiva. 

Igualment es contactarà amb els aspirants per informar-los que es celebrarà una prova 

pràctica online, amb les següents condicions: 

1r- La fase d’oposició, tenint en compte les característiques de la prova, es por dur 

a terme en la modalitat “a distància” o virtualment. 

2n. Es garantirà la igualtat de condicions a tots els aspirants, adaptant-se en la 

mesura del possible les plataformes de control. 

3r. S’enviarà un correu amb les instruccions a tots els aspirants dos dies abans de la 

prova per tal de comprovar que totes les connexions funcionen correctament. 

4t. A l’inici de la prova, que consistirà en els exercicis esmentats a la convocatòria, 

s’enviarà un correu amb les instruccions a seguir. 
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5è. Durant la prova, l’aspirant estarà en contacte amb el tribunal, mitjançat càmera 

web i micròfon. 

6è. El tribunal podrà requerir a l’aspirant que aquest faci un rotació de la càmera de 

360º amb l’objectiu de comprovar l’entorn de l’aspirant. 

7è. L’aspirant es compromet a no contactar amb ningú extern al tribunal durant la 

duració de la prova. 

8è. L’aspirant que incompleixi les normes estarà immediatament desqualificat. 

Els aspirants admesos que vulguin participar a la prova  remetran una declaració a la SAM 

en que l’aspirant entén i accepta el que s’explica en aquest document i accepta fer la prova 

de FASE D’OPOSICIÓ amb aquestes condicions. 

Una vegada organitzats els punts anteriors el tribunal determinarà i anunciarà la data de 

l’examen. 

 

Manacor, a 26 de març de 2020 

La presidenta de la SAM  

 

 

 

Cristina Capó Santandreu 
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