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Tribunal qualificador de les proves selectives per cobrir 101 places de policia local, de 
l’Ajuntament de Palma, Torn Lliure (BOE NÚM. 238, del 3 d’octubre de 2019). 

Que celebrada en el dia d’ahir sessió del tribunal, es va acordar per majoria celebrar la prova 
de desenvolupament el proper divendres dia 12 de juny a les 9:00 h. al Palau de Congressos 
de Palma (Carrer de Felicià Fuster, 2, 07006 Palma, Illes Balears). 

Més endavant, s’ampliarà informació referent a la distribució d’aspirants així com d’altres 
circumstàncies a tenir en compte  

Recomanacions per al dia de l'exercici: 

1. Sortiu amb temps de casa per poder arribar al lloc de la prova amb suficient antelació. 
Recorda que hi ha moltes persones que es presenten i pot ser complicat trobar aparcament. 

2. Recordeu-vos de portar el DNI o el passaport per acreditar la identitat. 

3. Recorda que només podràs utilitzar bolígraf de color blau o negre. 

4. Durant el desenvolupament dels exercicis no podràs tenir a la teva disposició cap mòbil o 
rellotge intel·ligent ni cap altre dispositiu electrònic. 

5. És molt important atendre les instruccions dels membres de Tribunal i dels col·laboradors. 

6. En els criteris de valoració, encara que no s’indiqui de forma explícita, l'ortografia i 
les normes gramaticals sí es tindran en compte durant la correcció de l'exercici ja 
que poden canviar el significat d'algunes frases. Així doncs es recomana, un cop 
elegida la llengua en què es realitza l'examen, que siguin respectades les normes 
pròpies de cada llengua, especialment en el que es tracta accents diacrítics, signes de 
puntuació, conjugacions verbals, grafia de les paraules, etc. 

 

Palma 4 de juny de 2020 

El/La secretari 

 

  

Sgt. Luis Pérez Sánchez 
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