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Procediment:

Oficial de la policia local, funcionari de carrera, torn restringit de promoció interna

RECURSOS HUMANS (JCV)

Assumpte: Notes definitives primer exercici oficial de la policia local
El Tribunal qualificador del procés selectiu convocat per a cobrir, mitjançant funcionari de carrera,
quatre lloc de feina d’oficial de la policia local, en reunió de dates 21 d’octubre de 2021, una vegada
resoltes les al·legacions presentades a les qualificacions provisionals, ha acordat les qualificacions
definitives del primer exercici en els termes següents:
“[...] Una vegada iniciada la reunió es procedeix a l’estudi de la única reclamació realitzada a les
qualificacions provisionals del primer exercici (Registre general d’entrada núm. 13839/2021
presentada pel Sr. [...]).
En aquest sentit, el Tribunal qualificador una vegada llegides les al·legacions presentades, revisada la
prova realitzada per l’aspirant i debatut sobre l’assumpte ha acordat estimar parcialment les
al·legacions presentades pel Sr. [...] en relació al tema 10, concretament algunes de les al·legacions
presentades en relació a l’article 143 del RD 1428/2003, modificant a l’alça (+0,40 punts) la
qualificació atorgada inicialment per aquest tema.[...]”
Aspirants que han superat el primer exercici de la convocatòria:
1. Cádiz Cádiz, Aurora (431xxxxxY). 18,56 Punts.
2. Llofriu Terrasa, José María (431xxxxxxB). 14,55 Punts.
3. Prieto Sánchez, Eva Vanesa (431xxxxxG). 13,63 Punts.
4. Ripoll Mas, Juan Francisco (430xxxxxZ). 12,92 Punts.
5. Tugores Montell, Maria Magdalena (182xxxxxW). 12,47 Punts.
Aspirants que no han superat el primer exercici de la convocatòria:
6. Alonso Castro, Germán (431xxxxxG).
7. Gala Del Río, Pablo (430xxxxxR).
8. Janer Ballester, Gaspar (431xxxxxL).
9. Pujol Inarejos, Sebastià (431xxxxxK).
Finalment, el Tribunal acorda la realització del segon exercici (cas pràctic) el proper dimecres 3 de
novembre de 2021, a les 11:30 hores a les instal·lacions del Centre municipal de Formació
Balanguera, situat al carrer Balanguera s/n de Sa Cabana – Pont d’Inca (CP 07141).
D’acord amb les bases de la convocatòria s’informa als aspirants que únicament podran aportar per a
la realització de la prova textos de normativa legal, sense que es permeti l’ús d’obres de normativa
legal comentada, instruccions de servei internes, instruccions tècniques, ...
El President del Tribunal qualificador,
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