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ACTA DE RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ PRESENTADA A LA VALORACIÓ DELS MÈRITS
ACREDITATS PELS ASPIRANTS EN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 2
PLACES PER CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL D’AGENT DE LA POLICIA
LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA.
PRESIDENT: SR. FERMIN CARCEL GUASCH
VOCAL: Sr. Julián Córdoba Moreno
SECRETARI: Sr. Antonio Pérez Barrios
Al 3r pis de la torre 1 de l’edifici Cetis, situat al Carrer de Canàries, núm. 35, sent
9:00 hores del dia 3 de desembre de 2021, baix la presidència del Sr. Fermín Carcel
Guasch, s’han reunit els senyors abans relacionats, a l’objecte de dur a terme la revisió
presentada enfront a la valoració de mèrits del procediment selectiu per proveir com a
personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Eivissa, 2 places d’agent de la Policia Local,
per concurs de mobilitat horitzontal, que ha estat publicada al butlletí oficial de les Illes
Balears núm. 124 de 9 de setembre de 2021.

1. Vist l'escrit d'al·legacions presentat per la persona aspirant amb DNI 43113539Q, en el
qual sol·licita la revisió de la valoració dels mèrits. S'ha procedit a citar a l'aspirant que ha
sol·licitat la revisió; la qual s'inicia a les 9:30. Es comenta la puntuació atorgada juntament
amb els membres del Tribunal.
-

Quan a la primera al·legació:

PRIMERA. NO HAY UN DESGLOSE DE LOS MÉRITOS POR APARTADOS.
Ante esto, solicito al tribunal que se haga un extracto por puntos de las valoraciones a fin de
discernir donde ha puntuado cada aspirante en arras de la transparencia ya que en mi caso
se ha detectado que no se ha sumado la totalidad de los puntos que he aportado como
méritos.
El Tribunal determina que es desglossarà la puntuació per apartats al final de la present
Acta.
-

En relació a la segona al·legació:

SEGUNDA. SOLICITO UNA REVISIÓN INTEGRAL Y PRESENCIAL DE LOS MERÍTOS
APORTADOS
Ante la falta de coincidencia de los puntos aportados en los certificados y la nota provisional
que se me ha concedido, me veo en la obligación de volver a contar con el tribunal delante,
los méritos aportados. En este sentido vuelvo a nombrar los méritos aportados a fin de
facilitar el recuento de puntos finales.
ANEXO IV
1. Servicios prestados
- Sa pobla
- Porreres
- Alaior
- Muro
- Estellencs
- Santa Eulalia del Rio
- Sant Antoni de Portmany
- Murcia
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Actua com a secretari el Sr. Antonio Pérez Barrios.

110 MESES COMPLETOS

3.66 PUNTOS

En aquest apartat el Tribunal havia valorat 2,913 punts desglossats en 0,24 punts com a
policia auxiliar i 2,673 com a policia local, es canvia la puntuació final a 3,267 punts com a
policia local, però no es pot acceptar el temps a l’Ajuntament de Murcia, ja que en el moment
de presentar la sol·licitud inicial, el 18 d’octubre de 2021, no havia aportat cap document que
justifiqués dita prestació de serveis, ni la instància demanant el certificat corresponent.
2. Antigüedad
Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la
Administración Pública.
Artículo primero. Uno. Se reconocen a los funcionarios de carrera de la Administración del
Estado, de la Local, de la Institucional, de la de Justicia, de la Jurisdicción del Trabajo y de
la Seguridad Social la totalidad de los servicios indistintamente prestados por ellos en dichas
Administraciones, previos a la constitución de los correspondientes Cuerpos, Escalas o
plazas o a su ingreso en ellos, así como el período de prácticas de los funcionarios que
hayan superado las pruebas de ingreso en la Administración pública. Dos. Se considerarán
servicios efectivos todos los indistintamente prestados a las esferas de la
Administración pública señaladas en el párrafo anterior, tanto en calidad de
funcionario de empleo (eventual o interino) como los prestados en régimen de
contratación administrativa o laboral, se hayan formalizado o no documentalmente
dichos contratos.
6 años en otras categorías 1.2 puntos
2 años completos funcionario de carrera 0.4 puntos
El Tribunal considera que la puntuació correcta en aplicació d’aquest apartat és la que
consta de 0,2 punts determinada per la documentació aportada pel candidat.
5.1.2 Formación universitaria no oficial relacionada con el puesto de trabajo
Diploma superior en criminología 180 créditos UCAM 1 punto
En aquest apartat el Tribunal considera que, en aplicació de això exposat a las bases de la
convocatòria no s’ha de puntuar ja que ha servit per obtenir el títol de grau universitari, com
a nivell inferior.
6. RECONOCIMIENTOS HONORIFICOS.
VERDE 0.50
0.75

TOTAL 1.25 PUNTOS.
En relació a aquestes al·legacions el Tribunal considera, en aplicació de les bases
aprovades i no impugnades, que no es pot valorar cap de les felicitacions que ha aportat el
candidat al·legant.
-

En referència a la tercera al·legació:

TERCERA. SOLICITO LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA
PERSONAL.
Dado que se trató de una entrevista escueta en tiempo y contenidos, ya que el caso práctico
expuesto se limitaba a un supuesto penal y el mismo administrativo, sería importante saber
cuales fueron los matices que penalizaban en la entrevista.
En aquest punt s’han de tenir en compte el que exposen las bases en relació a la valoració
de l’entrevista que no han estat impugnades per cap dels candidats. El Tribunal considera
que l’aspirant no va respondre amb tota la correcció al cas pràctic preguntat, ja que va parlar
de l’al·legació de dades falses únicament i no d’altres possibilitats. Per tant la puntuació va
ser correcta.
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2. S’eleva a definitiva les qualificacions aconseguides per les persones aspirants:
DNI

VALORACIÓ
SERVEIS
PRESTATS

41455110W
41456220P
18223444S
43113539Q
41451577B
43149420V
46959493W
48882835S

8,0000
7,1940
6,7980
3,2670
8,0000
4,1580
1,6170
2,2770

ANTIGUITAT
3,4000
2,6000
2,4000
0,2000
3,6000
0,2000
1,0000

ESTUDIS
ACADÈMICS
OFICIALS

VALORACIÓ
CONEIXEMENT
LLENGÜES

5,2250
4,5000
6,2625
6,5000
1,9400
4,5000
6,5000
0,4600

0,8000
2,5000

VALORACIÓ
CURSOS DE
FORMACIÓ

2,8000
2,7500
1,7500

1,0000

VALORACIÓ
RECONEIXEMENTS
HONORÍFICS

0,7000

TOTAL
MÈRITS

ENTREVISTA

TOTAL

16,6250
15,0940
15,4605
15,2670
14,2400
11,6080
9,8670
4,7370

4,0000
4,0000
3,5000
3,0000
4,0000
3,5000
3,5000
3,5000

20,6250
19,0940
18,9605
18,2670
18,2400
15,1080
13,3670
8,2370

3. Vistes les puntuacions obtingudes, El Tribunal qualificador acorda, per unanimitat,
proposar a la Presidència d'aquesta Corporació, la següent llista d'aprovats amb plaça i el
nomenament com a personal funcionari de carrera a les següents persones:
NÚM.

DNI

1

41455110W

2

41456220P

Publicada la llista d'aprovats amb plaça i que han de nomenar-se personal funcionari de
carrera, en el tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal, en la web municipal i en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, les persones aspirants proposades disposaran d'un
termini de deu dies naturals des de la data de publicació per a presentar els documents que
acreditin que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria.

4. Informar-los que enfront d'aquest acord es pot interposar recurs d'alçada davant l'AlcaldiaPresidència de la Corporació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la
publicació d'aquest anunci, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'Octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Sent les 11:00 hores i, sense més assumptes que tractar, s’estén aquesta acta, que amb jo,
el secretari signa la resta dels membres del Tribunal.
Eivissa,
(document signat electrònicament al marge)
Firmado por CORDOBA MORENO
JULIAN - ***4826** el día
22/12/2021 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios
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S'adverteix que l'incompliment d'aquest termini o si de la revisió de la documentació
presentada es dedueix que les persones proposades no compleixen els requisits exigits en
la convocatòria, suposarà la pèrdua dels drets a ser nomenats funcionaris de carrera i
quedessin sense efecte totes les actuacions anteriors relatives al seu nomenament.

