Jose Maria Prats Ferrer (1 de 5)
Cap operatiu i coordinador de mobilitat de la policia local
Data Signatura: 27/11/2019
HASH: b672228f4ce41d3b642be40beffdd956

ACTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL SEGON
EXERCICI DE LA SEGONA PROVA- PROVA CONEIXEMENTS TIPUS TEST
ANNEX III DE LES BASES- I APROVACIÓ RELACIÓ DEFINITIVA DE LES
PERSONES APTES I CONVOCADES PER AL SEGÜENT EXERCICI- EXERCICI
TERCERA PROVA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER PROVEIR COM A
PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA, 13
PLACES DE POLICIA LOCAL VACANTS.
PRESIDENT: José María Prats Ferrer
VOCAL: Juan Antonio Marí Torres
VOCAL: Francisco Javier Verdugo Sedas
VOCAL: Miguel Ángel Cincuéndez Gil

Juan Antonio Marí Torres (2 de 5)
Oficial de la Policía Local
Data Signatura: 26/11/2019
HASH: 79bf7d443e0947382c0d4123fdd921e4

SECRETÀRIA: Mª Mercedes Marí Marí

Al 3r pis de l’edifici de la Policia Local, situat a la Torre 1 del Edifici Cetis, al Carrer de
Canàries, núm. 35, sent 8,40 hores del dia 26 de novembre de 2019, baix la
presidència del Sr. José María Prats Ferrer, s’han reunit els/les senyors/ores abans
relacionats, a l’objecte de resoldre les al·legacions presentades enfront al segon
exercici de la segona prova – Prova de coneixements tipus test sobre el temari publicat
a l’annex III de les Bases reguladores del PROCEDIMENT SELECTIU PER PROVEIR
COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA, 13
PLACES DE POLICIA LOCAL VACANTS, que ha estat publicada al butlletí oficial de
les Illes Balears núm. 113 de 17 d’agost de 2019
Actua com a secretària la Sra. Mª Mercedes Marí Marí
1. Vistos escrit d'al·legacions presentats:

régimen sancionador previsto en la Ordenanza reguladora sobre la tenencia y protección
de los animales, el sacrificio de los animales con sufrimientos físicos o psíquicos, sin
necesidad o causa justificada, tendrá la consideración de infracción…a) Leve, b) Grave,
c) Muy Grave, d) No está tipificada en la ordenanza», per considerar que dita infracció
Francisco Javier Verdugo Sedas - EXTERNO (3 de 5)
Vocal - Representant ESPIB
Data Signatura: 27/11/2019
HASH: 476ac66cfbfc0370c4b6ecbfbf4bda80

no consta tipificada com a molt greu a l’ordenança ressenyada.
II. En data 21 de novembre (RGE 16269/2019), la persona aspirant amb DNI
40361862 J, sol·licita l'anul·lació de les preguntes 49 ( ja abans transcrita) i de la
pregunta 50, «50. Según la ordenanza antes mencionada, las infracciones tipificadas
como leves se podrán sancionar con multa de … a) de 100 € a 400 €, b) de 100 € a 600 €,
c) de 200 € a 600 €, d) de 200 € a 700 €, per no coincidir la redacció de l’ordenança

reguladora sobre tinença i protecció d’animals que consta a la web municipal amb la
redacció publicada al BOIB.
III. En data 21 de novembre (RGE 16295/2019), la persona aspirant amb DNI
43115035, sol·licita la anul.lació de la pregunta 18, « 18. Según la ordenanza para
fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y conductas cívicas en el espacio
público de Eivissa, ¿Cuándo está especialmente prohibido el consumo de bebidas
alcohólicas en espacios públicos? a) Cuando no cuente con autorización administrativa de
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I. En data 21 de novembre (RGE 15046/2019), la persona aspirant amb DNI
43120075C, en el qual sol·licita l'anul·lació de la pregunta 49, «49. De acuerdo con el

venta ambulante, b) En presencia de menores o adolescentes, c) En los parques y plazas
públicas, d) Ninguna de las anteriores es correcta.», per considerar que tan l’opció b com

Miguel Ángel Cicuéndez Gil - EXTERNO (4 de 5)
Vocal - Representant de l'EBAP
Data Signatura: 27/11/2019
HASH: fffbf8f5eae0e0c298ae93d6581c3f93

l’opció C són correctes.
També sol·licita l'anul·lació de la pregunta 49, per les mateixes raons exposades per
les persones aspirants amb DNI 43120075C i DNI 40361862J
IV. En data 22 de novembre (RGE 15137/2019), la persona aspirant amb DNI
47252296S, en el qual sol·licita l'anul·lació de la pregunta 49, «49. De acuerdo con el
régimen sancionador previsto en la Ordenanza reguladora sobre la tenencia y protección
de los animales, el sacrificio de los animales con sufrimientos físicos o psíquicos, sin
necesidad o causa justificada, tendrá la consideración de infracción…a) Leve, b) Grave,
c) Muy Grave, d) No está tipificada en la ordenanza», per no coincidir la redacció de

l’ordenança reguladora sobre tinença i protecció d’animals que consta a la web
municipal amb la redacció publicada al BOIB.
V. En data 22 de novembre (RGE 15139/2019), la persona aspirant amb DNI
46955883A, en el qual sol·licita l'anul·lació de la pregunta 23, «23. Según la OOMM

hechos tipificados como infracción de esta OOMM, el presunto responsable esté
imputado en la instrucción de otros procedimientos sancionadores por infracción a
esta OOMM.» por considerar que no és correcta la redacció de la resposta que el
Tribunal assenyala com a correcta.
2. Vistes les al·legacions presentades i revisades les preguntes, aquest Tribunal
ESTIMA parcialment les al.legacions presentades en base a les següents
consideracions.
1. Pel que fa a les al·legacions presentades en relació a les preguntes 49 i 50, aquest
Tribunal considera que, l’ordenança que està en vigor és la que figura publicada al
Butlletí oficial de la Comunitat Autònoma, núm. 77 de 1 de juny de 2013 i la redacció
que consta a la pàgina web és una redacció anterior de dita ordenança; no obstant
això, és cert també que a les bases reguladores d’aquest procés selectiu, s’indica que
el temari en relació a les ordenances municipals es troba a la pàgina web municipal.
Per tant, moltes de les persones aspirants han consultat i estudiat el temari seguint les
indicacions de les bases reguladores.
Per la qual cosa, s’estimen les al.legacions presentades en relació a les preguntes 49 i
50, i es consideren NUL·LES
2. En relació a la pregunta 18, aquest Tribunal considera que cal desestimar
l’al.legació presentada en atenció a allò disposat a l’article 39.3 de l’Ordenança:
«3. Resta especialment prohibit el consum de begudes alcohòliques descrita a
l’apartat 1 d’aquest article quan pugui alterar greument la convivència ciutadana. A
aquests efectes, dita alteració es produeix quan concorrin alguna de les
circumstàncies següents:
a) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es pugui fer de
forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o convidi a l’aglomeració
d’aquests.
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María Mercedes Marí Marí (5 de 5)
Gestora Administrativa Polivalente
Data Signatura: 27/11/2019
HASH: 837d5ce7b8cd6f1b00ce3b3892a22da8

reguladora de los horarios de establecimientos, espectáculos y actividades recreativas,
se considera que hay reincidencia. a) Cuando el responsable haya estado sancionado en
firme en menos de un año por la misma infracción de esta OOMM. b) Cuando el
responsable haya sido sancionado en firme en menos de un año por dos infracciones más de
esta OOMM. c) Cuando el responsable haya sido sancionados en firme en menos de un año
por tres infracciones más de esta OOMM. d) Cuando en el momento de la comisión de

b) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat de
l’entorn o provocar-ne situacions d’insalubritat.
c) Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als i les vianants o la resta de
persones usuàries dels espais públics.
d) Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o la
presència d’infants i adolescents.
e) Quan participin menors en el consum de begudes alcohòliques.
3. Pel que fa a la pregunta 23, aquest Tribunal considera que cal desestimar
l’al.legació presentada en virtut del que prescriu l’article 12.1 de l’Ordenança
«Article 12. Sancions
1. En el cas d’infraccions comeses per establiments que es dediquen a les
activitats
establertes a l’art. 2 punt III d’aquesta ordenança se sancionaran d’acord
a les següents quanties:
a) Infraccions lleus, amb multa de fins a 750,00 euros.
b) Infraccions greus, amb multa des de 750,01 euros fins a 1.500,00 euros.
c) Infraccions molt greus, amb multa des de 1.500,01 euros fins a 3.000,00
euros.
En el supòsit de reincidència per la comissió en el termini d’un any de més
d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per
resolució ferma, es podrà procedir a la imposició de la sanció consistent en
la clausura temporal de l’establiment o a la revocació de les autoritzacions
atorgades a aquest per a la instal·lació de taules i cadires a les terrasses i/o
a la via pública, durant el termini màxim de sis mesos.”
Per tant, per tot l’anteriorment exposat, el Tribunal ESTIMAR les al.legacions
presentades en relació a les preguntes 49 i 50 i procedir a l’anul.lació de les mateixes,
i DESESTIMAR les al.legacions en relació a les preguntes 18 i 23. En conseqüència,
es revisen les qualificacions obtingudes.

NÚM.

DNI

NOTA

1

43160925E

9,57

2

40361862J

16,59

3

47256508H

16,53

4

47254873Q

19,46

5

47252222X

15,53

6

44019307K

16,91

7

43207520L

14,25

8

46959493W

11,27

9

46957568D

18,51

10

47407474N

16,06
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3. Elevar a definitiva la llista de les persones aspirants que han resultat aptes, segons
detall:

47254637X

13,72

12

47259592C

12,55

13

46952468S

13,93

14

46956608S

12,23

15

46953908Y

14,89

16

47252296S

17,44

17

47402485Z

17,97

18

47250245B

14,25

19

46959623V

16,27

20

47253661T

14,25

21

48313518V

14,36

22

46959285R

16,17

23

46955883A

15,85

24

47250160H

13,08

25

47251268E

12,76

26

47254695E

16,48

27

41458530H

16,48

28

43115035V

16,27

29

29193421G

13,08

30

43120075C

18,93

31

46957993C

15,95

32

46955548J

13,72

33

47252741T

17,44

34

47255731T

13,08

35

4941923Y

7,34 (NO
APTE)

36

47253733A

12,44

4. Confirmar la convocatòria de les persones aspirants que han resultats aptes a la

tercera prova -Prova de desenvolupament- que es realitzarà el proper dia 28 de
novembre de 2019, a les instal.lacions esportives de Can Misses, Carrer de
Campanitx núm. 26, a les 09,00 hores
Sent les 10,09 hores i , sense més assumptes que tractar, s’estén aquesta acta, que
amb jo, la secretària signa la resta dels membres del Tribunal.
Eivissa,
(document signat electrònicament al marge)
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