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ANUNCI
El Tribunal Qualificador del procediment selectiu per a la provisió de quatre places de policia local de
l’Ajuntament d’Alcúdia, funcionari de carrera, per torn lliure, mitjançant oposició, reunits en data 18 de
novembre, ha pres els següents acords:

24/11/2021

1. Pel que fa a la primera part de l’examen, desestima les al·legacions en relació a les
preguntes 10, 15, 31 i la 42. Per tant, aquestes respostes es mantenen.
2. La resta d’al·legacions s’estimen i el Tribunal acorda que tant la pregunta 36 com la 44
queden anul·lades de l’examen.
3. Es modifica la resposta de la pregunta 30 essent la correcta l’opció C.
4. Pel que fa a la segona part de l’examen es desestimen totes les al·legacions.
D’acord amb la base 6.1.2. del procediment selectiu, es considera que no passen aquells que han obtingut
una puntuació inferior a 10 a alguna de les parts i aquells que no han obtingut la puntuació mínima de 20
punts.
El llistat d’aspirants, una vegades revisades les preguntes i les puntuacions i fetes les correccions anteriors
que han resultat aptes en la prova i el resultat de la mateixa és el següent:
COGNOMS

Joan Josep Ferrer Martorell

STEFAN JOHANN
JOSÉ MANUEL
ANDRÉS
JAVIER
VÍCTOR
ANTONIO
FERNANDO
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NOM

NOTA 1ª PART NOTA 2ª PART NOTA
FINAL
(SOBRE 20)
(SOBRE 20)
(SOBRE 40)
MAYOL GREIL
12,91
15
27,91
OGAZÓN VELA
12,70
15
27,70
LÓPEZ MARTÍNEZ
13,75
12’81
26,56
DE LA FUENTE 13,22
13’23
26,45
AMENGUAL
MUÑOZ
12,81
12’18
24,99
GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ
13,33
10’62
23,95
PARRA
SANCHO TOMÁS
12,18
10’1
22,28

El tribunal acorda fixar la data del tercer exercici de la fase d´oposició, que tindrà lloc el divendres 26 de
novembre a les 09:30 hores a les dependències de la Policia Local(Bastió de Sant Ferran, 3 Alcúdia).

Francesca Palou Cifre
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La prova que consisteix en desenvolupar per escrit dos temes diferents, corresponents al temari general.
L’elecció d’aquests es farà a través de sorteig. La duració de l’exercici serà de 120 minuts.
El Tribunal acorda que el sorteig públic també es durà a terme el mateix dia de l’exercici i a la mateixa
hora.
A fi de mantenir l’anonimat dels aspirants en el moment de la correcció de l’exercici, s’estableix un
mecanisme d’identificació mitjançant un codi o clau alfanumèric.
Els criteris per a la correcció de l’examen seran els següents:
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Joan Josep Ferrer Martorell

15 punts

1 punt
2 punts
1 punt
1 punt

Criteris de valoració
publicats pel Tribunal

Coneixements
exposats.

Precisió terminològica
i rigor conceptual.
Claredat i ordre
d’idees.
Qualitat de l’expressió
escrita.
Capacitat de síntesis i
relacional.

Criteris de correcció del Tribunal
El Tribunal fitxa la puntuació per a cada un dels apartats atenent a l’extensió de cada un d’ells.
Es valora positivament que es desenvolupin tots els apartats indicats que figuren en el temari i per això es fa la
distribució per ítems.
Així, hi ha una puntuació màxima assolible per a cada un dels apartats.
La distribució de la puntuació es farà de la següent manera:
 Si la persona aspirant esmenta la normativa reguladora de cada un dels ítems, pot suposar fins un 20 % de
cada ítem.
 El 80 % restant es valorarà de la següent manera:
o Fins un 100% si es desenvolupa l’ítem en profunditat.
o Fins un 50 % si es desenvolupa l’ítem parcialment.
o Fins un 25 % si es desenvolupa l’ítem molt superficialment.
 El Tribunal atorga fins a 1 punt en el cas que la persona aspirant afegeixi valor a la seva resposta mitjançant la
descripció de l’articulat, jurisprudència o algun altre element rellevant.
El Tribunal puntuarà positivament l’adequació i l’adaptació als continguts tractats.
No es valorarà l’apartat si es confonen termes o conceptes de forma excessiva o no es consideren adequats.
El Tribunal fixa la puntuació interessant que la persona aspirant estableixi l’exposició de manera lògica i ordenada en
funció del contingut de l’ítem.
El Tribunal fixa la puntuació d’aquest apartat en funció dels següents criteris que atorguen puntuació a diferents
variables que han de ser inherents a una prova de desenvolupament.
La persona aspirant ha de mostrar un llenguatge adient al lloc de treball, amb precisió tècnica i lèxica.
Es valorarà si la síntesi feta dels diferents epígrafs del tema tenen sentit, coherència i donen una visió general del que
es demana.

Francesca Palou Cifre
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Puntuació
màxima
assolible
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Els aspirants han d’estar proveïts de bolígraf de tinta negra o blava. Així mateix, hauran de
presentar el seu document nacional d’identitat, permís de conduir o passaport i mascareta per
tal de poder realitzar la prova.

Alcúdia, en data de la signatura electrònica.
El President del Tribunal
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La Secretària del Tribunal
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