PRESIDENT:
Sr. Antonio Cardona Torres
VOCAL:
Sr. Ángel Sanz Chaparro
VOAL EBAP:
Sr. Miguel Ángel Cicuéndez Gil
SECRETÀRIA:
Sra. Margarita Riera Torres
A l’Edifici Cetis situat al Carrer de Canàries núm. 35, Torre II, 3r pis, sent les 09:00
hores del dia 7 de setembre 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
valoració de mèrits dels aspirants que han superat totes les proves 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.
1.- En primer lloc, i abans de començar amb la valoració de mèrits, donada la
reiteració del recurs d’alçada presentat per l’aspirant amb DNI 29083865-C, es dona
una breu explicació del motiu pel que es varen estimar parcialment les al·legacions
presentades a la puntuació atorgada en el 2n exercici, prova pràctica de la fase
d’oposició: en la redacció del cas pràctic nº 2 es feia referència a un accident de
tràfic per “envestida”, en la primera valoració del cas, el tribunal donà per suposat
que es tractava d’un accident per abast, la qual cosa podria donar a entendre un
resultat diferent, pel que fa a responsabilitats. La resposta de la recurrent fou en el
sentit de que una envestida no té per què ser un abast, la qual cosa tenia
repercussions en la segona pregunta del cas pràctic “infraccions administratives i
delictes observats”, de manera que es podia haver denunciat administrativament la
infracció o no, depenent de la interpretació del terme “envestida”, sense que això
influís en cap de les altres preguntes.
Per tot això, el tribunal, dins de la seva independència i discrecionalitat, considerà,
en benefici de la recurrent, que es tenia que pujar la nota de l’exercici de 11,33 fins a
11,57 punts.
2.- Esmena de l’acta de la relació definitiva d’aprovats de la fase d’oposició de data 4
de març de 2020.
En la llista definitiva de persones aspirants aprovades no es va incloure la nota
corresponent a la primera part de la tercera prova corresponent al test d’aptitud
intel·lectual, en el total de la puntuació, amb la qual cosa la puntuació total de la fase
d’oposició de les persones aspirants aprovades seria la següent:
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Antonio Cardona Torres (3 de 4)
Oficial del gabinet tècnic
Data Signatura: 09/09/2020
HASH: 1a387c9e2d0c3a742e0e9360483a9eab

Angel Sanz Chaparro (2 de 4)
Oficial de Gabinet
Data Signatura: 09/09/2020
HASH: 285bc9ecf0d945f4b5e7561f4d4fc10e

CICUENDEZ GIL, MIGUEL ANGEL (1 de 4)
Tercer
Data Signatura: 09/09/2020
HASH: fffbf8f5eae0e0c298ae93d6581c3f93

ACTA DE VALORACIÓ DE MÈRITS DE LA FASE DE CONCURS I RELACIÓ
PROVISIONAL D’APROVATS 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.

DNI

1ª PROVA

2ª PROVA

3ª PROVA

TOTAL

41458947K

10

13,16

5,08 / APTE

28,24

2

29083865C

10

11,57

5,84 / APTE

27,41

3.- A continuació, el tribunal procedeix a l’inici de la valoració dels mèrits presentats
pels aspirants que han superat prèviament la fase d’oposició i que figuren a l’acta de
4 de març de 2020, d’acord amb els barems establerts a l’annex II de les bases de la
convocatòria.
Conclosa la valoració de la fase de concurs, el Tribunal Qualificador, procedeix a
confeccionar la següent llista provisional de les puntuacions obtingudes en cadascun
dels apartats d’aquesta fase, per ordre de puntuació assolida:
Estudis
Serveis
Coneix. Cursos Reconeix.
Antiguitat acadèmics
prestats
llengües formació honorífics
oficials

NÚM.
ORDRE

DNI

1

41458947K

4,38

2,20

4,25

1,20

5,69

0,35

18,07

2

29083865C

7,84

3,40

0,00

0,00

4,78

0,55

16,57

TOTAL

Finalitzades la totalitat de les proves de la fase d’oposició i a la vista de les
puntuacions obtingudes en la fase de concurs per les persones aspirants, de
conformitat amb la fórmula indicada en el punt 6.1 de les bases de la convocatoria, el
Tribunal procedeix al càlcul de la puntuació final del concurs-oposició.
D’acord amb allò que disposa l’apartat 7.1.1. de les bases de la convocatoria, es
realitza la llista provisional de les puntuacions finals obtingudes de les persones
aspirants per ordre de puntuació assolida, amb indicació de les qualificacions
obtingudes en cada un dels apartats:
NÚM. ORDRE
DNI

1

2

41458947K

29083865C

FASE OPOSICIÓ:
1ª prova
2ª prova
3ª prova

10,00
13,16
5,08

10,00
11,57
5,84

TOTAL FASE OPOSICIÓ

28,24

27,41

FASE CONCURS:
Serveis prestats
Antiguitat
Estudis acadèmics oficials
Coneixement de llengües
Cursos de formació
Reconeix. Honorífics

4,38
2,20
4,25
1,20
5,69
0,35

7,84
3,40
0,00
0,00
4,78
0,55

TOTAL FASE CONCURS

18,07

16,57

PUNTUACIÓ FINAL

49,14

46,88
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Margarita Antonia Riera Torres (4 de 4)
Cap de Servei d'Intervenció
Data Signatura: 09/09/2020
HASH: 4969297b91becb673a9e9675bc760d88

NÚM.
ORDRE
1

De conformitat amb el punt 7.1.2. les persones aspirants disposen de tres dies
hàbils, des de la publicació, per efectuar les reclamacions oportunes o sol·licitar la
revisió de la seva puntuació provisional davant el Tribunal.
El Tribunal tindrà un termini de set dies per resoldre les reclamacions i, tot seguit,
farà pública, al tauler d’anuncis de la seu electrónica, a la wep municipal i al BOIB, la
llista definitiva de la persona aspirant que han superat el procés selectiu y que ha de
ser nomenada per cobrir la plaça vacant objecte de la convocatòria
I no havent més assumptes que tractar, a les 11:45 hores, es dona per finalitzada la
sessió, estenent-se aquesta acta, que amb la Secretària firmen els membres del
tribunal. Ho certific.
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