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Lloc 
 
Sala de Reunions edifici municipal  Sant Ferran de  Palma .  

Data 
 
4 desembre  2019 Hora 08:30 Durada  120 minuts 

 

Motiu de la Reunió 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta  de la sessió del Tribunal Qualificador de data 27 de novembre de 
2019 . 
 

2. Correcció i qualificacions provisionals  de la prova d´aptitud psicológica i de personalitat. 
 

3.  Publicació de les qualificacions.Calendari 
 

4. Preparatius inicials de la prova pràctica. 
 

5. Torn obert de paraules. 
 

  
 
 
 
 

 

Participants 

  
 

 
 

 

 

 Manuel  A. Nieto Izquierdo,cap 
Bombers de l’Ajuntament de  Palma, 
president del tribunal 
 

 

 

 Francisco Bosch Sastre, de la direcció 
general d’Emergències i Interior. 
Secretari 
 

 

 

 Concepción Clar Forteza,de 
l’Ajuntament de Palma.Vocal titular 
 

 

 

 Teresa Solsona Espriu.Ajuntament de 
Palma.Vocal titular 
 

 

 

 Eduard Ramón Ribas, de l’Escola 
Balear d’Administració Pública.Vocal 
titular 

 

 

 Sebastià Lladó Alemany. Assessor 
del tribunal  

 
 

  Guillermo Barceló Fons.Delegat 
sindical CCOO 

 
 

 Juana Pascual Barrio. Assessora del 
tribunal 

        
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

Observacions 
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AGENDA PREVISTA / ORDRE DEL DIA  
Nº Descripció 

 
Objectiu Documents 

 
 

1 Lectura i aprovació de l’acta  de la 
sessió del Tribunal Qualificador de data 
27 de novembre de 2019 

 
S’aprova per unanimitat 
 

 Acta 27-11-2019 

2 Correcció i qualificacions provisionals  
de la prova d´aptitud psicológica i de 
personalitat. 
 

  

 1. En presència dels membres assistents a 
la convocatòria  es  procedeix    a 
entregar  per separat els documents   
amb   les respostes dels exercicis   i  
dels codis identificatius  dels opositors. 

2. A continuació es comuniquen els 
criteris  de correcció aprovats pel 
tribunal per procedir a la valoració  
dels exercicis, document que 
s’incorpora a l’expedient. La valoració 
de les proves és de 0 a 10 punts i per 
superar-les s’ha d’obtenir un mínim de 
5 punts. 

3. S´adjunta el document  RLT de  les 
funcions genèriques de Comissari de la 
Policia Local de Palma descrites  a les 
Lleis  2/1986 i 4/2013.Annex I 

4. Supervisada i finalitzada la correcció 
en presència dels assistents, 
s’entreguen al secretari els exercicis 
amb les qualificacions . 

5.  S’emplena una taula amb les notes  
individuals i el Tribunal aprova per 
unanimitat  que la qualificació total 
d’aquesta prova és la nota mitjana de 
les dues proves per separat. 

6. Obtingudes la llista de les notes des de 
l’anonimat es procedeix a fer la 
correspondència de les xifres dels 
codis amb els DNI dels aspirants que 
s’ adjunta  a l’expedient. AnnexII 

7. Els resultats indiquen que es 
presentaren i entregaren les respostes  
3  opositors i que tots  superen  la 

 Document sobre criteris 
de valoració de 
l’exercici. 
Annex I.RLT 
Annex II. Taula amb 
qualificacions 
provisionals . 
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prova. 
8.  S’entreguen al secretari les llistes  de   

les notes i de les respostes relacionades 
amb els noms i DNI dels opositors   
per la seva custòdia. 

9. S’acorda donar tres dies hàbils per 
sol·licitar la revisió de la prova i 
presentar al·legacions a comptar des 
del dia següent a la publicació de la 
present acta. S’informarà adientment  
de la data i lloc per convocar els 
aspirants en cas sol·licituds de   
revisions. 

 
3 Publicació de les qualificacions. 

Calendari. 
 . 

 El Tribunal acorda per unanimitat la 
publicació de l’acta,de les qualificacions 
provisionals, del document de la RLT i del 
termini per presentar revisions.  

  

4 Preparatius inicials de la prova pràctica   
 El secretari  procedeix a explicar el 

contingut del punt 5 de les bases de la 
convocatoria . 
Tot i que es publiquin les  qualificacions 
definitives de la darrera prova,s’acorda per 
unanimitat que els membres del Tribunal 
presentin a les pròximes convocatòries  
diverses propostes  de casos pràctics amb 
la finalitat de determinar els criteris 
generals i específics  per la realització  i 
fixar la data de la seva execució . 

  

5 Torn obert de paraules   
 El Sr. Eduard Ramón Ribas s’incorpora a 

la reunió a les 09.30 hores al qual se 
l’informa de les qüestions tractades en la 
seva absència. 

  

 
 
 

ACORDS PRESOS 
Nº  01 Objectiu

: 
Correcció  de les proves  d´aptitud psicológica i de 
personalitat . 

Documents: Llistat 
provisional  
qualificacions. 

Descripció:  
 
 

Nº  02 Objectiu Publicació dels resultats.Termini per presentar 
revisions. 

Docuemenst Penjats a la 
pàg.web Policía 
Local de Palma 

 Es traslladarà a RRHH la documentació adient per la seva  publicació. 
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Nº 03 Objectiu Preparatius inicials prova pràctica.   
  
Nº 04     
  
Nº 05     
  
Nº 06 Objectiu

: 
   Documents: 

 
  
 

 
Descripció:  
 

Data prevista de pròxima reunió 
Es donarà a conèixer en cas d'haver de resoldre revisions de la 
prova , tot i que publicades les qualificacions definitives. 

 
 
 
 

Conclusions 
 
 
 
 
 

Alliberament  

Ajuntament 

 
 
 Data  

Altres parts interessades 

 
 
 Data  

 
 

Observacions 
Si en el termini d'una setmana, posterior al lliurament d'aquest document, no s'ha produït cap esmena per 
part dels assistents, els seus acords es consideraran definitius i vinculants. 
 
 


