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ANUNCI

En sessió de data 21 de febrer de 2023, el Tribunal Qualificador ha acordat la data de realització de la 
primera prova de la fase d’oposició del procediment selectiu de 3 places d’oficial/a per promoció interna, 
mitjançant el sistema de concurs-oposició.

L’esmentada prova es durà a terme el pròxim dia 24 de febrer de 2023 a les 10 h. en el quarter de la 
Policia Local d’Alcúdia (carrer del Bastiò de Sant Ferran, s/n, Alcúdia).

D’altra banda, el Tribunal ha acordat fer públics els criteris d’avaluació que farà servir per a atorgar la 
puntuació de les prova realitzada pels aspirants, i que seran els següents:

Puntuació màxima 
assolible

Criteris de 
valoració 

publicats pel 
Tribunal

Criteris de correcció del Tribunal

15 punts Coneixements 
exposats

El Tribunal fitxa la puntuació per a cada punt dels apartats atenent a l’extensió de cada un d’ells, 
de forma ponderada.

Es valorarà 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 amb atenció als criteris del 
Tribunal.

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 a un 20% de cada ítem.

 El 80% restant es valorarà de la següent manera:
o Fins a un 100% si es desenvolupa l’ítem en profunditat.
o Fins a un 50% si es desenvolupa l´ítem parcialment.
o Fins a 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.

1 punt Precisió 
terminològica i 
rigor conceptual

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.

2 punts Claredat i ordre 
d’idees

El Tribunal fitxa la puntuació interessant que la persona aspirant estableixi l’exposició de manera 
lògica i ordenada en funció del contingut de l’ítem.

1 punt Qualitat de 
l’expressió escrita

El Tribunal fitxa 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.

1 punt Capacitat de 
síntesis i 

Es valorarà si la síntesis feta dels diferents epígrafs del tema tenen sentit, coherència i donen una 
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relacional visió exhaustiva del que es demana.

Fins a -1 punt Faltes 
d’ortografia, 
fraseologia i 
terminologia 
incorrecte i 
contingut 
inadequat al tema 
exposat

El Tribunal podrà restar puntuació de la següent forma, amb un màxim d’1 punt en el global de 
faltes d’ortografia, fraseologia i terminologia incorrecte i contingut inadequat al tema exposat:

 20 faltes d’ortografia: 1 punt.
 15 faltes d’ortografia: 0.75 punts.
 10 faltes d’ortografia: 0.50 punts.
 5 faltes d’ortografia: 0.25 punts.
 Exposar fraseologia i terminologia incorrecte o contingut inadequat al tema exposat: 1 

punt

El president del Tribunal Qualificador

Santiago Ramon Godoy Daza
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