PRESIDENT: José María Prats Ferrer
VOCAL: Roberto Quiroga Sánchez
SECRETÀRIA: Mª Mercedes Marí Marí
Assisteix com assessor: Gonzalo Adán Micó, psicòleg colegiat B-1094

A l’edifici Cetis, Torre 2, sala 2, 4t planta, situat al Carrer de Canàries núm. 35, sent 11
hores del dia 15 de març de 2021, baix la presidència del Sr. José María Prats Ferrer,
s’han reunit els/les senyors/ores abans relacionats, a l’objecte de la realització de la
quarta prova de LA FASE D'OPOSICIÓ DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER
PROVEIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA, 6 PLACES DE POLICIA LOCAL PEL SISTEMA D’OPOSICIÓ LLIURE que
ha estat publicada al butlletí oficial de les Illes Balears núm. 197 de 19 de novembre de
2020
Complimentades totes les formalitats previstes per la legislació vigent, es procedeix a
l'inici de la realització de la quarta prova.
Actua com a secretària la Sra. Mª Mercedes Marí Marí
1. Es fa crida a les persones aspirants convocades, i les persones que es presenten
són les següents:

NÚM.

DNI

1

47405411L

2

47259871T

3

46957379G

4

41458530H

5

47253446S

6

46952831X

7

47254389S
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Jose Maria Prats Ferrer (1 de 2)
Cap operatiu i coordinador de mobilitat de la policia local
Data Signatura: 16/03/2021
HASH: 705bf8db481d03eb1cd352d56be28073
María Mercedes Marí Marí (2 de 2)
Responsable tramitació denuncies i reclamacions
Data Signatura: 16/03/2021
HASH: 24fc9692bf0ba69c9120ce58e1bb1b7a

ACTA DE CELEBRACIÓ DE LA QUARTA PROVA – PROVA D’APTITUD
PSICOTÈCNICA I DE PERSONALITAT- DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER
PROVEIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA, 6 PLACES DE POLICIA LOCAL PEL SISTEMA D’OPOSICIÓ LLIURE.

2. Avui, és la realització de la quarta prova: Prova d’aptitud psicotècnica i de
personalitat, que consisteix en l’exploració de la personalitat i les actituds de les
persones aspirants amb la finalitat de determinar el conjunt de competències i
descartar l’existència de símptomes compatibles amb alteracions psicopatològiques i/o
de la personalitat.
3. A continuació, la secretària del Tribunal explica a les persones aspirants el sistema
de codi numèric en una targeta identificativa i dins un sobre tancat i el mateix codi
numèric a l’examen, a fi de preservar l’anonimat dels aspirants a l’hora de corregir els
exàmens
4. Dóna començ la prova, sent les 11’20 hores. En primer lloc, el Sr. Adán explica a les
persones opositores en què consistirà aquesta prova: constarà de dos parts, a fi
d’efectuar una exploració psicotècnica per acreditar nivells mínims d’aptituds
intel·lectuals i també en la exploració de la personalitat.
Per superar aquesta prova cal obtenir un mínim de 5 punts, en cada part. Però la seua
valoració serà APTE O NO APTE.
4. A les 13, 15 hores finalitza la quarta prova.
5. Es procedirà per part del psicòleg, així com d’una empresa especialitzada, a una
doble valoració dels exercicis realitzats i una vegada el Tribunal tingui els resultats, es
procedirà a l’obertura de sobres identificatius.

Eivissa,
(document signat electrònicament al marge)
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A les 13,20 hores, i sense més assumptes que tractar, s’estén aquesta acta, que amb
jo, la secretària signa el president del Tribunal

