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

Identificació de la sessió

Carácter: ordinária

Data: 10 de gener de2020

Horari: de 10:00 all:20
Lloc: Camí de la Vileta, 40 07011 Palma. PALAU MUNIPAL DE SON MOIX

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, vocal3 (titular) designada per I'EBAP

- Oscar Rojas de Miguel, delegat sindical del SPPME

- Guillermo Mascaró Ferrer, delegat sindical de CSIF

Absents

- Guillermo Barceló Fons, delegat sindical de CCOO

- Mateo Miguel Terrasa Garcia, delegat sindical d'UGT

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació actes anteriors

2. Nomenaments com a col'laboradors per a acreditacions d'aspirants el dia de la prova
d'aptitud física al personal de DASI i Constantino Lorenzo Morey.

3. Recordatori als aspirants de les peces i calgat adequats per accedir a la piscina

4. Revisió de les exempcions de la llista d'aspirants

5. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

En primer lloc es visita el gimnás de la Policia Local per a que el tribunal pugui veure la
l'aparell de nova adquisició amb la que s'efectuará la prova de forga flexora de les extremitats
superiors a efectes de la seva conformitat.

Acte seguit es debaten les diferents opcions de celebració de les proves d'aptitud físiques.
S'analitzen els inconvenients i avantatges de les propostes aportades pels Srs. Alcina i
Esteban i s'arriba a un consens unánime del tribunal.
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S'informa de les dan'eres novetats respecte a la prova d'aptitud física que el Departament de
Selecció ha comunicat:

. El Sr. Miqual Mas Cifre ha telefonat perqué surt a la llista que va confeccionar el
tribunal dels aspirants que han de realitzar les proves físiques i resulta que está
EXEMPT de realitzar-les. S'ha comprovat a la llista definitiva publicada al BOIB i
així és.

o L'aspirant Juan Pedro Oliver Benítez amb DNI 43143991Q no ha de realifzar la prova
física. Es redactará un decret d'esmena de la llista per part del Departament de
Selecció. L'aspirant ja está assabentat que no ha de venir a Son Moix per a la seva
realització.

o S'adjunta la sol.licitud presentada per I'aspirant policia pel sistema del torn lliure Sr.
Diego Llabrés Hernández, mitjangant la qual demana el canvi del dia de realització de
la prova d'aptitud física i que se l'informi telefónicament o per coffeu electrónic. Una
vegada hágiu resolt aquesta petició, ens hauríeu d'informar al respecte i comunicar-ho
a I'aspirant.

S'informa del nombre d'aspirants per data i franja d'edat

pecte a l'aparell per fer la prova de forqa flexora de les extremitats superiors, el tribunal
la seva conformitat. D'aquesta manera, el president dóna instruccions per a que es

desmunti i es guardi per dur-la al Poliesportiu de Son Moix per al seu muntatge al velódrom.

Respecte als aspirants que no han de realitzar les proves d'aptitud físiques i sortiren a la llista
de convocatória per fer-la (Miquel Más Cifre i Juan Pedro Oliver Benítez), s'acorda retirar els
dorsals de la llista.

D'altra banda, respecte a la sol'licitud efectuada pel Sr. Sr. Diego Llabrés Hemández,
s'acorda que accedir al sol'licitat.

Respecte al desenvolupament de les proves a cada una de les jornades, s'ha acordat el
següent:

o Efectuaran les tres primeres proves el grup de edat menors de 30 anys i posteriorment
la resta. Mentre fa la prova el primer grup, la resta esperal'all a la grada nord.

o Les dues primeres proves s'efectuaran comelativament essent el Sr. Esteban el monitor
responsable del test d'agilitat i el Sr. Alcina el monitor responsable de la prova de la
forga flexora de les extremitats superiors.
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30 anys
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. S'acorda que els monitors assisteixin a una reunió el proper dilluns dia 13 de gener a

efectes d'establir les funcions de cada un.

o S'efectuará una explicació de cada una de les proves a cada grup i per la mateixa
persona.

o S'ha acordat la preséncia de la Policia Nacional a efectes de comprovació del

Document del DNI si així s'estima oportu.

S'ha de nomenar el Sr. Santiago Francisco Ruiz Ruiz com a personal especialista per a la seva

participació en la prova d'aptitud fisica.

Finalment 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 d'aptitud física:

o Gabriel Lacombe Pujol

o Jaime Llabrés Benítez

o Salvador Vicente Ramon Mayo

o Constantino Lorenzo Morey

. Gabriel Escarrer Lorente

Aprovació de I'acta

Aquesta acta s'aprova per

EllLa presidenla aixeca

dels membres presents.

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

aquesta acta.

El/president/a EllLavocal 1

EULa 2 EllLavocal3
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Representant sindical d' UGT Representant sindical de CCOO

Representant sindical de SPPME Representant sindical de CSIF

Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió.
Tribunal qualificador de la convocatória per proveir 1"01 places de Policia Local pel torn lliure,


