
úb,
Ajuntament @ 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 NÚVt.238, del3 d'octubre de 2019).

Identificació de la sessió

Carácter: ordinária

Data:20 de febrer de 2020

Horari: de 15:30 a20:00

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 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

Ordre del dia

l. Lectura i aprovació acta anterior

2. Prova tipus test

3. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

En primer lloc es procedeix a la lectura de I'acta de la sessió anterior a efectes de la seva
revisió i posterior conformitat.

Finalment, es revisen els tres models de test en les versions en llengua espanyola i castellana.

Acords

S'accepten els sis models de tests i es procedeix a la seva introducció en tres sobres, signant-los
tots els membres del tribunal quedant la seva custódia a cárrec del secretari.

S'acorda tornar-se a reunir el tribunal dissabte dia22 de febrer a les 8:00 h. a l'edifici Guillem
Cifre de Colonya del campus de la UIB per tal d'efectuar la segona prova tipus test.

Aprovació de I'acta

Aquesta acta s'aprova per unanimi presents.

de la qual, com a secretari/ária, estenc00 h.,EllLa president/a aixeca la
aquesta acta.

El/president/a EllLa

Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió.
Tribunal qualificador de la convocatória per proveir 101 places de Polic¡a Local pel torn lliure.
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