AJUNTAMENT DE BINISSALEM
I L L E S

B A L E A R S

ANUNCI DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR, COM A
PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA, PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA
DE POLICIA LOCAL

La qualificació obtinguda per les persones aspirants a la segona prova de la fase
d’oposició corresponent al procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de
carrera, quatre places vacants de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament de
Binissalem mitjançant el procediment ordinari, una vegada resoltes les al·legacions
presentades a n’aquesta segona prova, ha estat la següent:
1r

2n

TOTAL

43064390H

10,93

10,74

21,67

43131854T

14,76

11,8

26,56

43197897X

9,06

11,91

48198265V

18,25

15,00

33,25

43210164H

17,67

15,85

33,52

43061885C

17,2

12,34

29,54

43183366S

15,93

13,82

29,75

43219817B

15,34

10,74

26,08

43177656D

17,9

12,23

30,13

43152740W

18,95

11,7

30,65

43188035S

18,37

16,06

34,43

43176015R

12,79

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

41584843S

13,37

10,1

23,47

43213010N

18,37

14,04

32,41

78221531A

15,34

14,04

29,38

45187571T

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

43181554C

16,04

9,04

71526214D

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

37338877X

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

43167813X

13,02

9,89

43188567H

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

43460473H

14,53

9,68

43175798Z

17,79

14,68

43204807C

12,79

9,04

43188155C

18,83

17,97

53348890E

12,44

5,63

46959609A

10,58

8,08

43231817M

8,37

6,17

NO PRESENTAT

32,47

36,80
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DNI

AJUNTAMENT DE BINISSALEM
B A L E A R S

43148565J

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

43213526E

17,79

14,04

31,83

43169134C

16,39

10,85

27,24

78210947E

13,95

15,21

29,16

43118842Y

16,74

9,78

43188475H

13,25

9,14

45193928D

9,88

7,76

78216850Z

16,27

14,14

30,41

43150465G

12,55

10,21

22,76

43168510V

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

34069668k

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

43164263W

15,34

14,68

30,02

43182476E

16,74

11,27

28,01

41615905G

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

41587961M

15,34

13,19

28,53

43128797W

17,67

16,06

33,73

43104851E

17,67

13,08

30,75

43096041K

17,09

10

27,09

43209566H

16,27

12,87

29,14

43117175H

18,25

13,08

31,33

43115089W

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

NO PRESENTAT

41541180Y

17,32

11,38

28,70

43205145J

18,95

13,4

32,35

En conseqüència, es declaren aprovades les persones opositores que han obtingut
una puntuació mínima de 20 punts, si bé no és sumen les dues fases si en una de
les dues s’obté una puntuació inferior a 10. Per aprovar aquesta segona prova és
necessari obtenir 20 punts com a mínim.
Queden eliminades les persones opositores que no han arribat a la puntuació
requerida d’acord amb les bases.
Es convoca a les persones opositores aprovades, pel proper dilluns, 17 de
gener de 2022, a les 9.00 h, a l’Escola Graduada, C/ Escola Graduada núm. 13 de

Binissalem a l’objecte de realitzar la tercera prova de l’oposició.

A contuació es redacten textualment les actes del Tribunal on es resolen les
al·legacions presentades a la segona prova:
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I L L E S

B A L E A R S

«Dia 10 de gener de 2022, a les 12 hores, es reuneix, via telemàtica, el tribunal
qualificador de la convocatòria d’un procés selectiu per a la cobertura com a
personal funcionari de carrera de 4 places vacants de la categoria de policia local
de l’Ajuntament de Binissalem, mitjançant el procediment ordinari. Assisteixen
President:
Vocals:

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Juan José Cuenca Garrido
Joan Ginard Bibiloni
Santiago García Roige
Juan Ramón Palet Sánchez

Secretària:

Sra. Margalida Mateu Bestard

La finalitat de la sessió és la resolució de les al·legacions presentades per les
següents persones aspirants:
-

43213526E registre d’entrada 5410/2021
43219817B registre d’entrada 5418/2021
43188155C registre d’entrada 5419/2021
43104851E registre d’entrada 2004/2021
43213010N registre d’entrada 14/2022
78210947E registre d’entrada 1/2022

Primer.- Estimar l’al·legació (RGE núm. 2021-E-RC-5410) de la persona aspirant
43213526E,
En relació a la pregunta

8.-¿Cuál de las siguientespersonas, no son competentes para instar el

procedimiento de “Habeas Corpus”?

No s’accepta l’al·legació. La resposta s’ajusta al tema

22 del temari

Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de
«Habeas Corpus» Artículo tercero, cita: Podrán instar el procedimiento de «Habeas Corpus»
que esta ley establece: a) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga
relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los
menores y personas incapacitadas, sus representantes legales. b) El Ministerio Fiscal. c) El
Defensor del Pueblo. Asimismo, lo podrá iniciar, de oficio, el Juez competente a que se refiere el
artículo anterior.
Segon.- Estimar parcialment l’al·legació (RGE núm. 2021-E-RC-5418) de la persona
aspirant 43219817B,
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Atès que el Tribunal Qualificador s’ha reunit amb l’objecte d’analitzar les
al·legacions, presentades per les persones aspirants i una vegada efectuada
deliberació i intercanviar arguments, el Tribunal ha acordat emetre el següent:
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En relació a la pregunta 40.-La jefatura superior del cuerpo de policía local corresponde a:
s'anul·la dita pregunta, per no estar inclosa dins el temari, ja que la resposta
correcta pertany a la Llei Reguladora de Bases locales.

Al·legacions prova temari específic coneixements terme municipal.
En relació a la pregunta 10.- A quin carrer o plaça està ubicada la Farmàcia Alonso García? Es
comprova que la informació no està a la plana web. S’accepta l’al·legació, s'anul·la
la pregunta.
En relació a la pregunta 41.-Quin dels següents escriptors
l'al·legació. Aquesta informació està a la plana web.

és binissalemer?

No s’accepta

https://www.ajbinissalem.net/services/cultura-i-esports/
En relació a la pregunta 46.- Quin nom rep la carretera Palma-Inca al seu
s’accepta l'al·legació. Aquesta informació està a la plana web.

pas per Binissalem?

No

https://www.ajbinissalem.net/el-municipi/termino-municipal/
Tercer.- Estimar l’al·legació (RGE núm. 2021-E-RC-5419) de la persona aspirant
43188155C,

En relació a la pregunta 46.- Definición de tren de carretera: El tribunal donà per vàlida la
resposta d) i la resposta correcta seria la a) Automóvilconstituido por un vehículo motor
enganchado por un remolque, s’accepta l’al·legació. Es revisaran totes les persones
aspirants.
Quart.- Estimar parcialment l'al·legació (RGE núm. 2021-E-RE-2004) de la persona
aspirant 43104851E,
En relació a la pregunta 42.-¿Puede un ciudadano privar la libertaddeambulatoria a otro? La
resposta correcta és la b) Sí, en los casos de delito flagrante o de fuga o de rebeldía de imputado.
El Tribunal li va posar incorrecte la resposta b), essent la correcta. S’accepta
l'al·legació i es passa a donar per vàlida la seva resposta.
En relació a la pregunta 6.- Entre las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal no
está... El tribunal donà per vàlida la resposta d) i la resposta correcta seria la c)
Ejecutar el hechodolosamente. S’accepta l'al·legació. Es revisaran totes les
persones aspirants.
En relació a la pregunta 12.-Son faltas graves...El tribunal donà per vàlida la resposta d)
i la resposta correcta seria la b) La desobediencia a los superiores jerárquicos, exepto si
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En relació a la pregunta 6.- Entre las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal no
està: s’acceptal’al·legació i s'anul·la la pregunta, per error de transcripció de la
pregunta, mal copiada.
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constituyeninfraccióngrave del ordenamientojurídico.

S’accepta l'al·legació. Es revisaran totes

les persones aspirants.
En relació a la pregunta 18.- ¿Quévehículosdeben contar con tarjeta de inspeccióntécnica? El
tribunal donà per vàlida la resposta a) Los vehículos a motor, ciclomotores y los remolques con
MMA superior a 750 kg. No s’accepta l'al·legació, la resposta correcta és la a). El
certificat de característiques no és més que una especificat de la targeta ITV i més
des del 2007,en que els ciclomotors tenen l’obligació de passar ITV.
En relació a la pregunta 46.- Definición de tren de carretera: El tribunal donà per vàlida la
resposta d) i la resposta correcta seria la a) Automóvilconstituido por un vehículo motor
enganchado por un remolque, s’accepta l’al·legació. Es revisaran totes les persones
aspirants.
Cinquè.- Estimar parcialment l'al·legació (RGE núm. 2022-E-RC-14) de la persona
aspirant 43213010N,
En relació a la pregunta 6.-Entre las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal no
está... El tribunal donà per vàlida la resposta d) i la resposta correcta seria la c)
Ejecutar el hechodolosamente. S’accepta l'al·legació. Es revisaran totes les persones
aspirants.
En relació a la pregunta 12.-Son faltas graves...El tribunal donà per vàlida la resposta d)
i la resposta correcta seria la b) La desobediencia a los superiores jerárquicos, exepto si
constituyeninfraccióngrave del ordenamientojurídico. S’accepta l'al·legació. Es revisaran totes
les persones aspirants.

En relació a la pregunta 46.- Definición de tren de carretera: El tribunal donà per vàlida la
resposta d) i la resposta correcta seria la a) Automóvilconstituido por un vehículo motor
enganchado por un remolque, s’accepta l’al·legació. Es revisaran totes les persones
aspirants.
Enrelació a la pregunta 24.- El alcalde del municipio es además...S’accepta l’al·legació,
s'anul·la la pregunta, ja que la resposta correcta pertany a la Llei Reguladora de
Bases locales que està fora de temari.
En relació a la pregunta 25.- El atestado a efectoslegalestiene la consideración de... S’accepta
l'al·legació, dita pregunta no està inclosa al temari. S'anul·la la pregunta.
En relació a la pregunta 40.- La jefatura superior del cuerpo de policía local corresponde a:
S’accepta l'al·legació, ja que la resposta correcta pertany a la Llei Reguladora de
Bases locales que no està inclòs al temari. S'anul·la la pregunta.
Al·legacions prova temari específic coneixements terme municipal.
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En relació a la pregunta 18.- ¿Quévehículosdeben contar con tarjeta de inspeccióntécnica? El
tribunal donà per vàlida la resposta a) Los vehículos a motor, ciclomotores y los remolques con
MMA superior a 750 kg. No s’accepta l'al·legació, la resposta correcta és la a)
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En relació a la pregunta 10.- A quin carrer o plaça està ubicada la Farmàcia Alonso García? Es
comprova que la informació no està a la plana web. S’accepta l’al·legació, s'anul·la
la pregunta.
En relació a la pregunta 17.- Les persones propietàries de cafès, bars i establiments anàlegs, poden
emmagatzemar taules i cadires en via pública? La resposta que donà el tribunal com a vàlida
és la c) Sí, única i com a caràcter excepcional durant els dies de les festes patronals o festa del Vermar.
No s’accepta l'al·legació. Ja que es la única resposta correcta
En relació a la pregunta

28.- L’estacionament d’un turisme en una zona de càrrega i descàrrega

degudament senyalitzat amb el seu horari corresponent situat en un tram de zona blava es regularà... La

resposta que donà el tribunal com a vàlida és la
senyal de càrrega i descàrrega. No s’accepta l'al·legació.
En relació a la pregunta

b) Es regularà per l’horari que detalli el

34.- A quina data es va aprovar per ple l’Ordenança municipal relativa a la

Hi va haver un error amb
la traducció de la resposta a) 3 de juny de 2004. No s’accepta l'al·legació. L’error de
traducció no és suficient per anul·lar la pregunta.
protecció de la atmosfera davant la contaminació per sorolls i vibracions?

En relació a la pregunta 41.-Quin dels següents escriptors
l'al·legació. Aquesta informació està a la plana web.

és binissalemer?

No s’accepta

En relació a la pregunta 48.- Quins carrers conflueixen en sentit de la circulació a
Borràs? No s’accepta l'al·legació. Aquesta informació està a la plana web.

la plaça Metge

No havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 13’30 h.»

Binissalem, a la data de la signatura electrònica.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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La secretària del tribunal

