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Acta del Tribunal qualificador de les proves selectives per cobrir L01 places de policia
local, de I'Ajuntament de Palma, Torn Lliure (BOE NUM.238, del3 d'octubre de 2019).

Identificació de la sessió

Carácter: ordinaria

Data: 19 de febrer de2020

Horari: de l6:00 a l9:00

Lloc: sala de processos selectius de la Policia Local de Palma (Son Dameto 1, segona planta,
porta22, Palma)

Assistents

- José Antonio Bravo López, president (titular)

- Luis Pérez Sánchez, secretari (titular)

- Jacinto Rosselló Pol, vocal 1 (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

1. Lectura i aprovació actes anteriors

2. Determinació de les nonnes que regiran la prova tipus test.

3. Nomenaments de personal col.laborador.

4. Prova tipus test.

5. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

En primer lloc es procedeix a la lectura de les actes de les sessions anteriors a efectes de la
seva revisió i posterior conformitat.

Es proposen els següents documents per a la seva aprovació:

o Instruccions per als col'laboradors exercici test PL.

o Acta de sorteig dels sobres qüestionaris tipus test.

o Certificació d'assisténcia d'aspirant a la convocatória.

S'incorpora document amb la relació de personal col'laborador per al seu nomenament.

amb la prova tipus test.
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Acords

Es dóna conformitat als documents presentats.

S'acorda el nomenament com a personal col'laborador als següents funcionaris de
I'ajuntament a efectes de logística, acreditacions i suport per a la prova:

o Gabriel Lacombe Pujol

. Salvador Vicente Ramon Mayo

o Constantino Lorenzo Morey

o Antonio Roca Company

o José Manuel González Salvador

. Manuel Cano Aranda

. Manuel Pedro Martín Suazo

o Bartolomé Moisés Marín

o Isidra Escribano Alcázar.

Es determina que el tribunal es torni a reunir demá dijous dia20 de febrer a les 15:30 h. a
efectes de finalitzar la segona tipus test.

Aprovació de I'acta

Aquesta acta s'aprova per unanimitat dels membres presents.

EULa president/a
aquesta acta.

aixeca la sessió a les..l h., de la qual, com a secretari/aria, estenc

F,llLa 1El/presidenVa F,llLa

vocal 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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