
Ajuntament 6 de Palma

Acta del Tribunal qualificador de les proves selectives per cobrir L0l. places de policia
local, de I'Ajuntament de Palma, Torn Lliure (BOE NUM. 238, del3 d'octubre de 2019).

Identificació de la sessió

Carácter: ordinária

Data: 12 de juny de2020

Horari: de 8:00 a l4:00

Lloc: Palau de Congressos (Carrer de Feliciá Fuster, 2,07006 Palma, Illes Balears):

o Auditori Illes Balears

¡ Auditori Mallorca.

Assistents

- José Antonio Bravo L6pez, president (titular)

- Luis P&ez 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

- Miguel Angel Caldentey Valls, delegat sindical de CSIF

- Guillermo Barceló Fons, delegat sindical de CCOO

- LauraParets Fernández, delegat sindical de CCOO

- Luis Fernando Maimó Gómez, delegat sindical de CCOO

- Oscar Rojas de Miguel, delegat sindical de SPPME

Ordre del dia

1. Celebració de la prova de desenvolupament

Desenvolupament de la sessió

A les 8:00 h., es constitueix el tribunal amb la preséncia de tots els seus membres.

El personal col.laborador es distribueix a cada una de les aules d'acord a la previsió efectuada

(Penjar llistes d'aspirants a les portes, desplegament d'estris d'oficina i distribució de

documentació a emprar).

A les 9:00 h., es comenga a cridar als aspirants que passen per un mostrador on se'ls acredita

a través del DNI, se'ls lliura tota la documentació i a continuació se'ls condueix cap a
Aquest procés hafinalitzatalesg.25 per part de l'auditori Mallorca i a les

de I'auditori Illes Balears, el procés de crida d'aspirants
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Ajuntarnent 6 O* Palma

Els aspirants que han comparegut a la prova es detallen en la següent taula:

AULA PRESENTATS/DES NO PRESENTATS/DES

Auditori Illes Balears 79 I

Auditori Mallorca 77 J

Total 156 4

Auditori Illes Baleafs"'
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Ajuntament 6 de Palma

Auditori Mallorca

a

S'ha de fer constar que a causa de l'envergadura de qualque aspirant així com el fet de que

per escriure s'emprés la má esquena, s'han hagut d'habilitar dos espais annexes als auditoris
per ubicar aquests aspirants en taules i cadires d'acord amb el següent:

12 aspirants en l'annex de I'auditori Illes Balears
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o 9 aspirants en l'annex de I'auditori Mallorca

Acte seguit els col'laboradors han explicat com emplenar la documentació que se'ls ha lliurat
així com explicar el decurs de la prova.

D'aquesta manera han procedit a emplenar el document d'identificació aferrant-ne un codi de
barres i posteriorment I'han introduit a un sobre. Cada un d'aquest sobre s'ha recollit per part
dels col'laboradors i I'han introduil en dos sobres marrons degudament tancats, un per cada
auditori, en preséncia del secretari així com d'altres membres del tribunal i representants
sindicals. Aquest sobres queden sota la custódia del secretari.
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Ajuntament 6 de Palma

Acte seguit s'ha procedit a explicar als aspirants la dinámica de la prova així com
I'obligatorietat de posar-hi acada un dels set fulls lliurats el codi de barres alapart superior
dreta a més d'enumerar els fulls. Se'ls ha explicat que havien de lliurar totes les fulles encara

que hi fossin en blanc. Només tenien set fulles per escriure.

Posteriorment el president del tribunal s'ha dirigit a cada un dels auditoris i s'ha guardat un
minut de silenci en record de les víctimes de la pandémia.

A les 10:55 h. s'efectua el sorteig a I'auditori Illes Balears en preséncia de dos aspirants per

auditori i annex, acte del qual s'aixeca la corresponent acta signant tots els participants. El
resultat del sorteig correspon als temes 23 i 21.

Bolles emprades per efectuar-ne el sorteig

A les 1 1:00 h. s'inicia la prova.

les 12:00 h. finalitzala prova, moment en els que el personal col'laborador per cada un dels

auditori procedeix a introduir als sobres habilitats tots els fulls de respostes i tancant-lo. Tot
aixó es fa en preséncia del secretari així com d'altres membres del tribunal i representants

sindicals.
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Ajuntament @ de Palma

Es fa constar que un aspirant ha traslladat al secretari la seva discrepáncia pel que fa a les
condicions en que s'han efectuat les proves, de la qual cosa s'ha estés un acta que s'adjunta a
la present.

A les 13:30 es reuneix tot el personal col'laborador juntament amb el tribunal a I'auditori Illes
Balears per tal de recopilar suggeriments i aspectes a millorar.

Aprovació de I'acta

Aquesta acta s'aprova per unanimitat presents.

de la qual, com a secretari/iria, estencEllLa president/a aixeca la a les I h.,
aquesta acta.

El/president/a

EllLa 2 vocal 3

Representant sindical d' UGT Representant sindical de CCOO

Representant sindical de SPPMtr Representant sindical de CSIF

Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió.
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Ajuntament de Palma

ACTA DE SORTEIG PROVA DE DESENVOLUPAMENT

Atenent al procediment selectiu torn lliure, per cobrir 101 places de

policia local de l'Ajuntament de Palma, aprovada mitjangant decret

núm. AJT201915096 del regidor d'Hisenda, innovació i funció pública,

de data 07 d'agost de 2019, modificada pel Decret AJT201917532 de

data 13 de setembre de 20L9 i publicada al Butlletí oficial de les llles

Balears núm. L28 de 19 de setembre de 20L9. Al qual al seu apartat

1"0.3, de Prova de desenvolupament: Consisteix en el

desenvolupament per escrit de dos temes diferents, corresponents als

del temari que figura a I'annex I de la convocatória. Aquests temes

s'elegiran per sorteig.

I PER AQUEST MOTIU i davant dels aspirants, que actuen com a testimonis

d'aquest sorteig TRIATS 2 PER AULA:

r fVnxJ %rLa-€S l4A cAñAg q 321q lt¡A K

2 $JLDi meYOt rA5LvN L1?,232 \3G A

3 fN4,tja T¿ Al4ó6,J €OrA aa M ) & 2()t Kq qq+ D

4.- xAuií¿ ('óciAS rl q3q¿ vq ]F

5

Se procedeix introduir les bolles enumerades de la 1 a la 30, que representen

el número de d'opció de la prova.

J¡ fuv ( frn ou 6qgaA MOLr,ruÁ \t3}(ür_r3ttel
6.

7
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U8.

a dalt

Ho signen en conformitat i ho ratifiquen els membres deltribunal de selecció

I com a resultat d'aquest sorteig, el testimoni número \-lL
ressenyat,eXtreul,ooll,número-l3,ilabollano^",ffi-

patma, a tes /O:K hores de di"Aid" SJry de2o2o
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