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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 10 de
desembre, ha pres els següents acords:

13/12/2021

1. Desestimar per complet les al·legacions presentades de tots els aspirants.
2. Entregar còpia al Sr. Andrés López Martínez del seu exercici realitzat.
3. Elevar a definitius els resultats provisionals de la tercera prova i fer públic la relació d’aprovats
mitjançant publicació en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Alcúdia i la pàgina web de la
Corporació (www.alcudia.net).
4. Anomenar al professional de la psicologia, Sr. Gonzalo Adán Mico, col·legiat B-1094, assessor del
Tribunal per a la quarta Prova d’aptitud psicològica i de personalitat, atorgant-li veu però no vot.
5. Convocar als aspirants que han obtingut qualificació d’ apte en el tercer examen a la quarta prova
d’aptitud psicològica i de personalitat de la fase d´oposició, que tindrà lloc el dimecres 15 de
desembre a les 09:30 hores a les dependències de la Policia Local(Bastió de Sant Ferran, 3
Alcúdia).
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NOM
STEFAN JOHANN
FERNANDO
VÍCTOR
JAVIER
JOSÉ MANUEL

COGNOMS
MAYOL GREIL
SANCHO TOMÁS
MUÑOZ GONZÁLEZ
DE LA FUENTE AMENGUAL
OGAZÓN VELA

RESULTAT
19,59
15,23
13,72
10,9019
10,7834

La quarta prova consisteix en l’exploració psicotècnica per acreditar nivells mínims d’aptituds
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 la categoria de policia,
i descartar l’existència de símptomes o indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques i/o de
la personalitat, consta de dues parts:
a) La primera part 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-la. El resultat serà
d’APTE o NO APTE, quedant eliminades les persones aspirants que no obtinguin la valoració
d’apte. El temps per realitzar aquest exercici serà de 120 minuts.
b) La segona part consisteix en respondre una prova o vàries proves per avaluar el conjunt de
competències corresponents segons les funcions de la categoria de policia. La seva valoració és
APTE o NO APTE, quedant eliminades les persones aspirants que no obtinguin la valoració d’apte.
El temps per realitzar aquest exercici serà de 120 minuts.
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.
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D’acord amb la base 6.1.3 del procediment selectiu, es considera que la valoració d'aquesta prova és de 0
a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la. Conseqüentment el Tribunal declara que els
aspirants que han superat el tercer exercici són els següents:
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Alcúdia, en data de la signatura electrònica.
El President del Tribunal

Francesca Palou Cifre

Joan
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La Secretària del Tribunal
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