
Ajuntament 6 de Palma

Acta del Tribunal qualificador de les proves selectives per cobrir 101 places de policia
local, de I'Ajuntament de Palma, Torn Lliure (BOE NÚnn.238, del3 d'octubre de 2019).

Identificació de la sessió

Carácter: ordinária

Data: 18 de febrer de 2020

Horari: de I 1:30 a 14:00

Lloc: Centre de Tecnologies de la Informació. Edifici Anselm Turmeda., Universitat de les
Illes Balears. Ctra. de Valldemossa, km 7.5.,07122 Palma.

Assistents

- José Antonio Bravo López,president (titular)

- Luis Pérez Sánchez, secretari (titular)

- Jacinto Rosselló Pol, vocal I (titular)

- Santiago Martín Guardiola, vocal 2 (titular) designat per la Direcció General
d'Emergéncies i Interior

- Mu Magdalena Tugores Montell, vocal 3 (titular) designada per I'EBAP

Absents

Ordre del dia

l. Signatura d'actes anteriors

2. Correcció de la prova tipus test al sistema de correcció LMO de la UIB després de
resoldre les al'legacions per part del tribunal.

3. Visita a les instal'lacions a I'edifici de Guillem Cifre de Colonya de la UIB a efectes
de veure les aules per desenvolupar la segona prova tipus test.

Desenvolupament de la sessió

Es trasllada a la responsable del CTI de la universitat, Francisca Amengual Guasp, les
preguntes que s'han anul'lat a efectes d'efectuar de nou la correcció de la primera prova
tipus. Que com a resultat del procés es lliuren el següents documents:

o Resultats ordenat per llinatge i nom amb DNI sense lletra, la nota amb tres
decimals, nombre respostes correctes, errónies, en blanc i dobles.

o Llistat amb informació de cada una de les preguntes amb les seves tendéncies de
contestació.

o Resultats ordenats per nota de forma descendent.

Tots aquests documents són signats pels membres del tribunal present.

Acte seguit, el tribunal es trasllada per tal de visitar les aules on es duran a terme la segona
prova tipus test el proper dissabte dia22 de febrer a les 9:00 hores.
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Que la distribució d'aspirants per aula será segons la següent:

AULA Aspirants
AAOl 53

AAO2 53

AAO3 48
AAO4 48
Total 202

Acords

1. Enviar la llista definitiva de qualificacions de la primera prova tipus test al Departament de

personal per a la seva publicació al portal web de I'ajuntament.

2. Efectuar la convocatdria de la segona prova tipus test pel dissabte 22 de febrer a les 9:00 h.,

si bé, a les 8:30 h. s'efectuará el sorteig del test a efectuar en preséncia dels aspirants que hi
vulguin assistir.

3. Es determina que el tribunal es tomi a reunir dimecres dia 19 de febrer a les 16:00 h. a
efectes de preparar la segona tipus test.

Aprovació de I'acta

Aquesta acta s'aprova per unanimitat presents.

de la qual, com a secretari/á,ria, estencales 1 :00 h.,EllLa presidenla
aquesta acta.

El/presidenla EllLa EllLa 1

EllLavocal EVLavocal 3
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Representant sindical d' UGT Representant sindical de CCOO

Representant sindical de SPPME Representant sindical de CSIF
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