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ACTA DE NOVA REALITZACIÓ DEL SEGÓN EXERCICI DE CAS PRÀCTIC DE LA
FASE D'OPOSICIÓ DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UNA
PLAÇA D’OFICIAL DE POLICIA LOCAL A LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.
PRESIDENT:
Sr. Antonio Cardona Torres
VOCAL:
Sr. Ángel Sanz Chaparro
VOCAL DGEI:
Sr. Juan Ignacio Hernández Peña
VOCAL EBAP:
Sr. Miguel Ángel Cicuéndez Gil

A l’Edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, sent les 09:10 hores del dia 8
de gener de 2020, baix la presidència del Sr. Antonio Cardona Torres, s’han reunit
els/les senyors/ores abans relacionats, a l’objecte de realitzar de nou, d’acord amb
l’acta de resolució de les reclamacions presentades, el segon exercici de la fase
d’oposició per a LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA D’OFICIAL DE POLICIA LOCAL A LA
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT
D’EIVISSA PEL PROCEDIMENT DE CONCURS-OPOSICIÓ, convocatòria que ha
estat publicada al butlletí oficial de les Illes Balears núm. 114 de data 20 d’agost de
2019.
De conformitat amb la base 6 punt 2.2 de les de la convocatòria, es procedeix a l'inici
de la repetició del segon exercici que consisteix en resoldre dos casos pràctics
relacionats amb el temari i amb les funcions policials, a triar per les persones
aspirants entre tres alternatives que s’han d’establir per sorteig.

Juan Ignacio Hernández Peña (3 de 5)
Responsable de gestió de la seguretat ciutadana
Data Signatura: 09/01/2020
HASH: 0a093cb2af9a3ffcd24f6c619cb4a87e

Es fa crida a les persones que figuren a la llista d’aspirants que han superat el primer
exercici de la fase d’oposició, segons figura en l’acta de la sessió celebrada pel
tribunal en data 19 de novembre de 2019, i una vegada verificada la seua identitat,
les persones que es presenten son les següents:
DNI
29083865C
41458947K
A continuació i prèviament al començament de la realització de l’exercici, a fi de
mantenir en l’anonimat el nom i llinatges dels aspirants, els aspirants procedeixen a
la inscripció d’un codi identificatiu, junt amb el nom i DNI de cadascú a les targetes
que s'entreguen amb un sobre, que una vegada tancat serà entregat al Tribunal
Qualificador.
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Oficial de Gabinet
Data Signatura: 09/01/2020
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SECRETÀRIA:
Sra. Margarita Riera Torres

Miguel Ángel Cicuéndez Gil - EXTERNO (4 de 5)
Vocal - Representant de l'EBAP
Data Signatura: 09/01/2020
HASH: fffbf8f5eae0e0c298ae93d6581c3f93

S’extreuen tres casos a l’atzar, dels sis preparats pels membres del tribunals; essent
els casos pràctics per resoldre els identificats amb els núms. 2, 3 i 5.
Per part del President, s’explica als aspirants, que d’aquests casos n’han de triar dos
per resoldre, i que el temps per efectuar l’exercici serà de 120 minuts.
L'exercici comença doncs a les 09:20 hores i finalitza a les 11:20 hores, hora en què
tots els aspirants han finalitzat l’exercici.
A continuació, es procedeix a la valoració del exercicis per part del Tribunal
qualificador, i un vegada valorats, en acte públic, s’efectua l’obertura dels sobres i
identificació de les persones aspirants, i s’anuncien les dades i les puntuacions
obtingudes corresponents al segon exercici de la fase d’oposició.
Els exercicis s’han valorat de 0 a 20 punts i el mínim necessari per superar-lo ha set
de 10 punts de conformitat amb les bases que regeixen la convocatòria.

DNI

PUNTUACIÓ

29083865C
41458947K

11,33
13,16

Per tant, i de conformitat amb les puntuacions obtingudes, han superat el segon
exercici de la fase d’oposició les persones relacionades a continuació amb els
següents DNI:
DNI
29083865C
41458947K
Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, des de l’endemà de la
publicació d’aquesta acta al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web
municipal, per formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents amb
relació a la puntuació atorgada, que seran resoltes, motivadament, pel Tribunal dins
del termini dels set dies següents i sempre abans de la següent prova.
Una vegada resoltes les reclamacions o en cas de no presentar-se cap reclamació
en el termini assenyalat, el Tribunal Qualificador prosseguirà amb el procés i
publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament la llista definitiva d’aspirants que han
superat el segon exercici, així com l’hora, el dia i el lloc per a la realització de la
tercera prova de la fase d’oposició prevista a la base 6.2.3.
A les 13:25 hores es dona per finalitzada la sessió. Estenent-se la present acta, que
amb la Secretària firmen els membres del tribunal. Ho certifico.
(document signat electrònicament al marge)
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Les puntuacions obtingudes son les següents:

