PRESIDENT: José María Prats Ferrer
VOCAL: Ángel Sanz Chaparro
VOCAL: Miguel Ángel Cicuéndez Gil
SECRETÀRIA: Mª Mercedes Marí Marí

Al 3r pis de la Torre 1 de l’Edifici Cetis, situal al Carrer de Canàries, núm. 35, sent les
8,00 hores del dia 26 de febrer de 2020, baix la presidència del Sr. José María Prats
Ferrer, s’han reunit els/les senyors/ores abans relacionats, a l’objecte de la resolució
d'al·legacions presentades enfront a la segona prova -prova de desenvolupament- de
les Bases reguladores del DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER PROVEIR COM A
PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA, 6 PLACES
DE POLICIA LOCAL VACANTS, PEL SISTEMA D’OPOSICIÓ LLIURE, QUE HA ESTAT
PUBLICADA AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS NÚM. 197 DE 19 DE
NOVEMBRE DE 2020
Actua com a secretària la Sra. Mª Mercedes Marí Marí
1. Vistes les al.legacions i sol.licitud aclariment dels criteris de puntuació presentades
per les següents persones opositores:
1. DNI 43080386Y, que sol.licita còpia del seu examen, criteris de puntuació i revisió
del seu examen.
2. DNI 47255737Y, que sol.licita revisió del seu examen i conèixer els criteris de
correcció.
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3. DNI 47255230M, que sol.licita revisió del seu examen i conèixer els criteris de
correcció.
4. DNI 41456876C, que sol.licita revisió del seu examen i conèixer els criteris de
correcció.
5. DNI 47254958D, que sol·licita revisió del seu examen i conèixer els criteris de
correcció.
6. DNI 47256508H, presenta al·legacions a la segona prova i recurs d’alçada a la
primera prova (del qual s’ha donat trasllat a l Òrgan competent per a la seua resolució)
7. DNI. 43131787W, presenta al·legacions i sol·licita revisió del seu examen
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ACTA REVISIÓ SEGONA PROVA – PROVA DE DESENVOLUPAMENT SOBRE EL
TEMARI QUE FIGURA A L’ANNEX II DE LES BASES I LLISTA DEFINITIVA
CONVOCATS A LA 3ª PROVA: PROVA APTITUD FÍSICA, 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

3. Vistes les al·legacions presentades per la persona aspirant amb DNI 47256508H i
per la persona aspirant amb DNI 43131787W, en la qual exposen l’existència d’un vici
invalidant de la prova, atès que es repetiren 4 codis de identificació en els exàmens
que afectaven a vuit opositors i per tant es podia veure compromès l’anonimat dels
aspirants
- Aquest Tribunal exposa que en cap moment es va veure compromesa la identitat
dels opositors. Els exàmens es van corregir i puntuar prèviament a l’obertura de
sobres identificatius. Si bé es cert que hi havia 4 codis repetits, els exàmens es van
poder identificar correctament i sens cap dubte per l’escriptura de la targeta
identificativa i l’escriptura de l’examen, a més dels diferents tipus i color de la tinta del
bolígraf. A més a més, cal exposar que un membre del sindicat SPPME i un membre
del sindicat CCOO, que assistien a la sessió com a observadors, van comprovar
juntament amb el Tribunal la correcta identificació de cada examen i per últim
ressenyar especialment que cap persona opositora afectada directament per la
duplicitat ha interposat al·legacions en aquest sentit. Per tot això, el Tribunal desestima
les al.legacions presentades
4. Aprovar la Llista definitiva de persones aptes de la segona prova i convocar-los per
a la tercera prova: prova d’aptitud física
DNI/NIE

PUNTUACIÓ

1

47405411L

15,06

2

47259871T

12,43

3

46957379G

14,31

4

41458530H

12,31

5

47253446S

14,35

6

46952831X

10,11

7

47254389S

14,46
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2. En relació als criteris de correcció, aquest Tribunal va donar una puntuació de 10
punts a cadascun dels dos temes i dins de cada tema, per exemple, el tema 14 que
constava de 5 articles va subdividir la puntuació entre cadascun dels articles, de forma
que atorgava una puntuació màxima de 2,5 per cada article i pel que fa al tema 18 que
constava de 17 articles es va atorgar una puntuació màxima de 0,60 per article.
Òbviament, el que es va valorar van ser el coneixement de la norma. Ressenyar així
mateix, que el Tribunal va seguir en tot moment el criteri de valoració que consta al
punt 6.2.2 de les bases reguladores.

Sent les 11,25 hores i, sense més assumptes que tractar, s’estén aquesta acta, que
amb jo, la secretària signa la resta dels membres del Tribunal.
Eivissa,
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