Antonio Cardona Torres (1 de 4)
Cap de Policia
Data Signatura: 14/02/2020
HASH: 1a387c9e2d0c3a742e0e9360483a9eab

ACTA DE REALITZACIÓ DE LA TERCERA PROVA: “PROVA D’APTITUD
PSICOTÈCNICA I DE PERSONALITAT” 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
SECRETÀRIA:
Sra. Margarita Riera Torres

Manca amb excusa:
Sr. Miguel Ángel Cicuéndez Gil (Vocal EBAP)
A l’Edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, sent les 10:00 hores del dia 14
de febrer de 2020, baix la presidència del Sr. Antonio Cardona Torres, s’han reunit
els/les senyors/ores abans relacionats, a l’objecte de realitzar la tercera prova 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.

Angel Sanz Chaparro (3 de 4)
Oficial de Gabinet
Data Signatura: 14/02/2020
HASH: 285bc9ecf0d945f4b5e7561f4d4fc10e

De conformitat amb la base 6 punt 2.3 de les de la convocatòria, la tercera prova
consisteix en l’exploració psicotècnica per acreditar nivells d’aptitud intel·lectuals i
també en l’exploració de la personalitat i les actituds de les persones aspirants amb
la finalitat de determinar el conjunt de competències corresponents a les funcions de
cada categoria, i descartar l’existència de símptomes o indicadors compatibles amb
alteracions psicopatològiques i/o de personalitat.
Es fa crida a les persones que figuren a la llista d’aspirants que han superat el primer
i el segon exercici de la fase d’oposició, segons figura en l’acta de la sessió
celebrada pel tribunal en data 21 de gener de 2020, i 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
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Juan Ignacio Hernández Peña (2 de 4)
Responsable de gestió de la seguretat ciutadana
Data Signatura: 15/02/2020
HASH: 0a093cb2af9a3ffcd24f6c619cb4a87e

ASSESSOR:
Sr. Gonzalo Adán Micó (Psicòleg col·legiat B-1094)

A les 10:10 hores es dona començament a la prova.
En primer lloc, el Sr. Adán explica a les persones aspirants i al tribunal, en què
consistirà aquesta prova, que de conformitat amb el punt 6.2.3 de les bases de la
convocatòria, constarà de dos parts:
a) La primera consisteix en respondre un o varis tests d’aptitud intel·lectual. La
valoració d’aquesta prova és de 0 a 10 punts i cal obtenir un mínim de 5 per
superar-lo. El resultat serà d’APTE o NO APTE.
b) La segona consisteix en respondre les proves per avaluar el conjunt de
competències corresponents segons les funcions de cada categoria i que poden
consistir en un o diversos tests, i si s’escau, en una entrevista personal per tal de
completar l’estudi. La seva valoració serà d’APTE o NO APTE.
A les 11:55 hores es dona per finalitzada la prova.
Es procedirà per part del psicòleg, així com per part d’una empresa especialitzada, a
una doble valoració dels exercicis realitzats i una vegada el Tribunal tingui els
resultats, es procedirà a l’obertura dels sobres identificatius.
L’obertura de sobres identificatius es realitzarà el proper dia 19 de febrer de 2020, a
les 12:00 hores, al carrer Canàries 35, Edifici Cetis, Torre I, 3r pis.
A les 12:05 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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Margarita Riera Torres (4 de 4)
Cap de Servei d'Intervenció
Data Signatura: 14/02/2020
HASH: 7e3a0623535969ff0096dc0f0461d480

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.

