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TÈCNIC/A SUPERIOR ORGANITZACIÓ (CONVOCATÒRIA NÚM. 04/2022) 
 
DICTAMEN 
 
Examinades les al·legacions presentades per l’aspirant David Navarro Gomez referents a la prova 
teòrica de la convocatòria de tècnic/a superior d’organització, el tribunal de la convocatòria ha 
procedit a revisar la correcció de tots els exercicis i a analitzar el contingut de les dues preguntes 
respecte a les quals es demana la nul·litat i valoració com a correcta, respectivament, així com els 
motius en què es fonamenta aquesta pretensió. Com a resultat d’aquest tasca, el Tribunal 
dictamina el següent: 
 
TEST GENERAL 
 
Petició de nul·litat de la pregunta 10: 
 
Al·lega l’aspirant que com l’enunciat de la pregunta fa referència  l’article 36 de la Llei 19/2014 i el 
contingut del mateix no reprodueix la resposta considerada correcta, cal anul·lar la pregunta. 
 
El literal de la pregunta impugnada és: 
 

Si alguna persona vol exercir el dret d’accés a informació que conté dades personals d’altres, 
no especialment protegides, quina és la regla general a aplicar? (art. 36 Llei  9/2014) 
 

a) Es concedirà l’accés sense cap més requisit de què es manifesti i s’expliciti l’interès. 
b) Es concedirà l’accés prèvia ponderació suficientment raonada de l’interès públic en la 

divulgació de la informació i el dret dels afectats 
c) En cap cas es concedirà l’accés a la informació donat que conté dades personals, encara 

que no siguin objecte d’especial protecció 
d) Res no obsta per concedir l’autorització a l’accés demanat 

 
El contingut literal de l’article 36 de la Llei 19/2014 és: 
 

Art. 36 Acceso a la información. 
1. Si una solicitud es estimada total o parcialmente, el órgano competente debe suministrar 
la información al interesado, en el formato en que la haya solicitado, en el plazo de treinta 
días. 
2. La Administración puede suministrar la información en un formato distinto al solicitado 
en los siguientes casos: 

a) Si existe una alternativa más económica, siempre que no dificulte al solicitante el 
acceso a los datos. 
b) Si la información ya ha sido difundida o publicada provisionalmente en otro 
formato y se puede acceder fácilmente a ella. En tal caso, debe indicarse al 
solicitante la fuente de información. 
c) Si se considera razonable utilizar un formato distinto al solicitado, siempre que 
se justifique. 
d) Si el formato en el que se ha solicitado la información puede conllevar la pérdida 
del soporte que la contiene o puede dañarlo. 
e) Si técnicamente no es posible realizar una copia en el formato en que se ha 
solicitado la información. 
f) Si el formato en que se ha solicitado la información puede afectar los derechos de 
propiedad intelectual. 

3. Las resoluciones estimatorias deben incluir la consideración de que la información puede 
ser suministrada en un formato distinto al solicitado, de acuerdo con lo establecido por el 
apartado 2, e indicar los formatos alternativos posibles 
 

Tal i com exposa l’al·legant, la resposta correcta no apareix en el literal d’aquest article. De la 
mateixa manera, tampoc hi apareix cap de les altres respostes. Ara bé, cal assenyalar que la 
pregunta no demana pel literal d’un article concret, ja que l’enunciat no diu “Segons l’article ....” , 
sinó que es limita a preguntar quina es la regla general de l’accés a la informació, tot fent una 
referència final entre parèntesi a un article de la Llei 19/2014 que porta per títol “accés a la 
informació”. 
 
Conceptualment, la pregunta està ben formulada i la resposta correcta és clarament la b. Només 
cal consultar la totalitat de la Llei i en especial els seus articles 18 i 24 per veure que això és així. 
Fins i tot, l’article 36 en el seu punt 1 reafirma aquesta regla general tot assenyalant que s’ha de 
subministrar aquesta informació. Aleshores, cal ponderar si la referència a l’article 36 té prou 
entitat com per a justificar l’anul·lació de la pregunta, tot tenint en compte que en cap cas la 
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pregunta fa referència a un redactat literal d’un article sinó que demana una regla general, que el 
coneixement de la Llei de transparència evidencia clarament que la resposta correcta és la b). 
 
Així les coses i tenint en compte els següents arguments: 
 

 La pregunta no demana pel literal de l’article 36 sinó que fa referència a una norma 
general que també està recollida al punt 1 d’aquest article, el títol del qual en justifica la 
seva inclusió com a referència entre parèntesis a l’enunciat de la pregunta. 

 En referència al punt 1 de l’article 36, la resposta correcta l'únic que fa es afegir-hi que 
s'ha de ponderar l'interès general i el d'altres afectats, la qual cosa es una obvietat 
aplicable a tota actuació administrativa i que no desvirtua el sentit de la pregunta. 

 La pregunta, des del punt de vista de la Llei de transparència és correcta i les possibles 
respostes són coherents amb la pregunta i correctes respecte a la Llei de transparència. 

 Dels quatre aspirants, l’al·legant va donar una resposta absolutament contrària al sentit i  
orientació general de la Llei de transparència, mentre que la resta d'aspirants van 
comprendre correctament la pregunta (amb referència a l'article 36 inclosa) i la van 
respondre correctament. Des d'aquesta perspectiva, si s'anul·la la pregunta, es penalitza la  
puntuació a la baixa de la resta d'aspirants que la van respondre  correctament i es 
beneficia a l'alça l'al·legant que la va respondre  malament. 

 Per si mateixa, la possible confusió que pugui introduir la referència a l'article 36, al no 
exigir literalitat, no  té la suficient entitat com per influir a l'hora d'escollir resposta, atesa 
la coherència de la pregunta amb les possibles respostes pertinents d'acord amb la Llei de 
Transparència, ni interfereix en la comprensió de la formulació ni de les possibles 
respostes. 

 La referència a l'art. 36, no és un element que permeti dubtar sobre la validesa de la 
resposta correcta, ni tampoc és cap error de formulació en l’enunciat de la pregunta que en 
desvirtuï el sentit. 

 
Es desestima l’al·legació presentada respecte a la pregunta 10 del test general 
 
 
TEST ESPECÍFIC 
 
Petició de convalidació de la pregunta 13 
 
L’al·legant no demana la nul·litat de la pregunta, sinó que la seva resposta també es valori com a 
correcta 
 
El literal de la pregunta objecte de l’al·legació és el següent: 
 
13.- En la presa de decisions, l'eina que serveix per establir les diverses prioritats d'actuació, és: 
a) Diagrama de Pareto 
b) DAFO 
c) Diagrama de flux 
d) Diagrama causa - efecte 
 
Els arguments de l’al·legant són els següents: 

 
“El diagrama de Pareto té com a finalitat trobar les causes principals dels problemes 
entenent que el 80% dels problemes estan determinats per un 20% de les causes. 
 
El DAFO que és la meva opció estableix l'anàlisi de debilitats, amenaces, fortaleses i 
oportunitats. Aquesta anàlisi ens permet establir línies d'actuació prioritàries fixant les 
estratègies que volem fer servir. Aquestes estratègies poder ser ofensives, de 
supervivència, adaptatives o defensives. Per tant, l'anàlisi ens permet establir línies 
d'actuació prioritàries. A més si el combinem amb l'anàlisi CAME poden establir actuacions 
destinades a corregir les debilitats, afrontar les amenaces, mantenir les fortaleses i 
explotar les oportunitats. 
 
El diagrama de Pareto és molt important en la identificació de problemes i el DAFO igual. I 
els dos són excel·lents per prendre decisions. Tant el DAFO com el diagrama de Pareto són 
respostes vàlides.” 

 
El primer que cal dir és que si hi hagués dues respostes vàlides, el correcte no seria convalidar-les 
les dues, sinó anul·lar la pregunta i procedir a la seva neutralització. 
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Dit això, també cal destacar que l’al·legant es limita a expressar una opinió, sense recolzar-la en 
cap document o estudi. Igualment, cal assenyalar que dins del mateix test, la pregunta 6 fa 
referència a l’anàlisi DAFO en el següent sentit: 
 
6.- L’anàlisi DAFO permet ... 
 

a) Cercar en altres entorns i organitzacions les millors pràctiques. 
b) Representar gràficament les seqüències lògiques d’activitats que  cal realitzar per a dur 

a terme un pla de treball. 
c) Presentar totes les activitats que s’han de realitzar per dur a terme un treball. 
d) Identificar els factors interns i externs que condicionen la situació actual d’una 

organització i el seu desenvolupament futur 
 
Aleshores, la qüestió radica en determinar la veritable naturalesa i finalitat del diagrama de Pareto 
i de l’anàlisi DAFO, per veure la seva utilitat per establir les diverses prioritats d'actuació en la 
presa de decisions, que és el que realment es pregunta 
 
Respecte al diagrama de Pareto, l’al·legant es limita a dir que té com a finalitat trobar les causes 
principals dels problemes entenent que el 80% dels problemes estan determinats per un 20% de 
les causes. Això no es exactament així, ja que el que realment diu el principi de Pareto es que el 
20% de les causes generen el 80% dels resultats. L’aplicació d’aquest principi en forma de 
diagrama permet visualitzar quines són aquestes causes i, per tant, prioritzar les accions que es 
requereixen per solucionar problemes, millorar els resultats, etc. És a dir, el que realment es 
platejava en la pregunta 13. La utilitat del diagrama de Pareto es manifesta en la presa de 
decisions i en el desenvolupament d’estratègies efectives que ajudin a complir els objectius 
prioritaris d’una organització, així com a determinar quines són les causes dels problemes i 
prioritzar les accions necessàries per a la seva solució.  
 
En canvi, l’anàlisi DAFO és una matriu qualitativa que s’utilitza per a diagnosticar situacions i a 
partir d’aquí definir quines són les estratègies a implementar. La mateixa al·legació presentada 
descriu perfectament la naturalesa de l’anàlisi DAFO i el seu objectiu de definir estratègies. Però, el 
que es preguntava era quina és una eina per prioritzar actuacions, no per prioritzar estratègies o 
línies d’actuació. L’anàlisi DAFO permet definir una o diverses estratègies, tot descartant-ne 
d’altres. Fins i tot, permet prioritzar quina d’aquestes estratègies és més adient o s’ha de 
desenvolupar primer. Però, aquest no es el sentit de la pregunta. La priorització d’actuacions vol 
dir quines accions s’han de fer primer i quines altres s’han de fer desprès, però sense descartar-ne 
cap. L’anàlisi DAFO és una eina de diagnosi que permet optar entre estratègies, mentre que el 
diagrama Pareto és una eina que s’utilitza per prioritzar les accions a portar a terme, ja sigui per 
desenvolupar l’estratègia per la qual s’ha optat, ja sigui per resoldre la veritable causa dels 
problemes i cercar-ne la solució 
 
A major abundament, en l’argument de l’al·legació no s’explica com es passa de la identificació de 
debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats  a l’establiment de prioritats en les actuacions per 
demostrar que la resposta DAFO també és correcta. Al cap i a la fi, el DAFO no deixa de ser una 
matriu que serveix per a fer diagnosis i definir estratègies, mentre que el Diagrama de Pareto és 
una eina que s'utilitza per definir prioritats d’actuacions a partir de l'anàlisi de problemes o 
resultats i per això és l’única resposta correcta. Només caldria afegir que prioritzar estratègies no 
es prioritzar actuacions, ja que les estratègies, una vegada definides, són elements planificats a 
nivell teòric, la implementació del quals requereix accions, avaluacions i reformulacions continues, 
respecte a les quals cal prendre decisions, esdevenint el diagrama de Pareto una eina molt util en 
aquesta fase, tal i com l’anàlisi DAFO ho és en la fase de diagnosi i definició d’estratègies. 
 
En definitiva, com diu l’al·legant, el diagrama de Pareto serveix per analitzar les causes dels 
problemes, però no acaba de completar-ho afegint-hi que també serveix per prioritzar les solucions 
a aquests problemes. De la mateixa manera, té raó quan diu que l’anàlisi DAFO serveix per definir 
estratègies i línies d’actuació. Però, establir estratègies i línies d’actuació no és el mateix que 
prendre decisions per prioritzar actuacions, la qual cosa constitueix l’objecte de la pregunta.  
 
Per tant, es desestima l’al·legació presentada respecte a la pregunta 13 del test específic, tot 
assenyalant que entre els materials consultats per a elaborar aquest dictamen, a títol d’exemple, 
cal destacar la següent webgrafia: 
 
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/wiki_prod/2137APPD/003.html 
 
https://dafo.ipyme.org/Home#&&q=prioridades 
 
https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdelscursos/mcqsp/unitat4/inici.html 
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https://blogs.x.uoc.edu/calidad-iso/como-usar-el-analisis-de-pareto-como-herramienta-para-la-
calidad/ 
 
http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/sistintegratsgestio/arxius/pdf/tema%202.pdf 
 
 
 
Error en la correcció de les preguntes 9,11, i 13 
 
Tal i com exposa l’al·legant, s’ha constatat que hi va haver un error en la correcció del seu exercici 
i que les seves respostes es van comptabilitzar com a errònies, quan en realitat eren correctes. Així 
les coses, correspon estimar aquesta al·legació i modificar la puntuació de l’exercici de l’al·legant, 
que passa de 7,95 a 9,07 
 
 
En conseqüència, el Tribunal dictamina que es modifica el resultat final de la prova teòrica, que 
resta de la següent manera: 
 
 
ASPIRANT IDENTIFICADOR TEST 1 TEST2 TOTAL 
ALBA PONCE, NEREA 4MN 2,54 5,77 8,31 
ESPINOSA NAVARRO, FERNANDO 1JQ 2,12 8,92 11,04 
NAVARRO GOMEZ, DAVID 7GT 3,79 9,07 12,86 
PEITX CLUA, EMMA 7PJ 2,54 6,82 9,36 
  
 
El Tribunal acorda publicar aquest dictamen i donar-ne trasllat a l’al·legant, tot informant-lo que 
contra els actes tràmit del Tribunal que determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu 
es pot interposar recurs d’alçada davant la regidoria delegada de recursos humans en el termini 
d’un mes a comptar, des de l’endemà de la publicació o notificació de l’acte. El termini per a 
resoldre aquest recurs és de tres mesos, transcorreguts els quals sense que es dicti resolució es 
pot entendre desestimat el recurs, i presentar aleshores recurs contenciós administratiu davant el 
jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos. Ara bé, com no es tracta d’un acte que 
l’impossibiliti per a continuar en el procés selectiu, no es susceptible de recurs, malgrat poder-se 
utilitzar com a element de posteriors impugnacions en via administrativa o judicial 
 
 
 
Sant Adrià de Besòs, datat i signat digitalment 
 
J Ramon Bardaji Pau     Rosa Parrilla Arce 
president del Tribunal     secretària del Tribunal  
 
 
Els vocals  
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