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ACTA D’OBERTURA DE SOBRES I VALORACIÓ DE LA TERCERA PROVA:
PROVA D’APTITUD PSICOTÈCNICA I DE PERSONALITAT, 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

A l’Edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, Edifici Cetis, Torre I, 3r pis, sent
les 12:00 hores del dia 19 de febrer de 2020, baix la presidència del Sr. Antonio
Cardona Torres, es reuneix el tribunal qualificador en acte públic, per tal d’efectuar
l’obertura de sobres amb el codi de barres identificatiu dels aspirants, corresponents
a 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.
Vist el certificat de data 16 de febrer de 2020, emès per l’assessor del Tribunal, Sr.
Gonzalo Adán Micó, psicòleg col·legiat B-1094, en què consta que les persones
aspirants han obtingut els següents resultats:
NÚM.
ASPIRANT
A1
A2

APTITUD

PERSONALITAT

FINAL

Apte

Apte

Apte

Apte

Apte

Apte

Angel Sanz Chaparro (3 de 4)
Oficial de Gabinet
Data Signatura: 20/02/2020
HASH: 285bc9ecf0d945f4b5e7561f4d4fc10e

El tribunal accepta íntegrament la valoració de l’assessor.
A continuació, i efectuada l’obertura de sobres i la identificació de les persones
aspirants, els resultats obtinguts en la tercera prova son els següents:
DNI

RESULTAT

29083865C

APTE

41458947K

APTE

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
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Juan Ignacio Hernández Peña (2 de 4)
Responsable de gestió de la seguretat ciutadana
Data Signatura: 22/02/2020
HASH: 0a093cb2af9a3ffcd24f6c619cb4a87e

Manca amb excusa:
Sr. Miguel Ángel Cicuéndez Gil (Vocal EBAP)

Una vegada resoltes les reclamacions o en cas de no presentar-se cap reclamació
en el termini assenyalat, el Tribunal publicarà al tauler d’anuncis de la seu electrònica
i a la pàgina web municipal la llista definitiva d’aprovats de la fase d’oposició; i, de
conformitat amb la base 3.5., establirà un termini de cinc dies hàbils comptadors des
de l’endemà de la publicació, per tal que les persones aspirants presentin la
documentació dels mèrits avaluables d’acord amb el barem establert a l’Annex II de
les bases de la convocatòria.
A les 12:15 hores es dona per finalitzada la sessió, estenent-se la present acta, que
amb la Secretària firmen els membres del tribunal. Ho certific.
(document signat electrónicament al marge)
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Margarita Riera Torres (4 de 4)
Cap de Servei d'Intervenció
Data Signatura: 19/02/2020
HASH: 7e3a0623535969ff0096dc0f0461d480

municipal, per formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents amb
relació al resultat atorgat, que seran resoltes motivadament pel Tribunal dins del
termini dels set dies següents.

