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Expedient núm.: 349/2022 
Procediment: Seleccions de Personal per a constituir una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari 
interí, necessitats urgents existents en la policia local de l'Ajuntament de Porreres 
Assumpte: Acta de Constitució del Tribunal i Baremació 
 
 Lloc: Ajuntament de Porreres 
 Data: 9 de juny de 2022 
 Assistents:  
- President, Sebastian Mora Julia 
- Vocal Ajuntament, Pedro Jose González Más 
- Vocal DG Emergències i Interior, Joan Ferrer Ferragut 
- Vocal EBAP, Miquel Ballester Cáffaro 
- Secretaria de la Corporació, M. Estarellas  
 
Reunits a l’Ajuntament de Porreres a les 9,35 hores els integrants del Tribunal qualificador, que es constitueix 
per valorar els mèrits dels aspirants en relació amb el procés aprovat per Resolució de batlia núm. 75/2022 de la 
convocatòria i les bases per a la constitució d'una borsa de treball de personal funcionari interí corresponen a 
l'escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe policia local, Grup de classificació C1, 
categoria de policia de l'Ajuntament de Porreres per a cobrir necessitats urgents mitjançant concurs, el qual es va 
publicar en el BOIB núm. 60 de 7 de maig de 2022.  
 
Constituït el Tribunal qualificador i de conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria de la citada 
plaça, a la vista dels documents presentats acreditatius dels mèrits, es procedeix a baremar aquests d'acord amb 
les bases obtenint-se el següent resultat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNI TOTAL

43113539Q 6,31 30,00 36,31

46954819C 5,94 30,00 35,94

43140115G 5,78 30,00 35,78

43106695A 5,67 30,00 35,67

78213454E 5,66 30,00 35,66

43169814X 5,50 30,00 35,50

43131640Q 5,49 30,00 35,49

41456775B 5,26 30,00 35,26

43110044V 5,23 30,00 35,23

37339477N 5,05 30,00 35,05

37342011Q 4,92 30,00 34,92

43167207W 5,99 28,50 34,49

43129448D 4,29 30,00 34,29

37337480Q 5,85 28,00 33,85

43212014M 6,48 6,50 12,98

43150470D 6,38 6,50 12,88

41518036T 6,34 6,50 12,84

43471232J 5,97 6,50 12,47

Valoració curs 
capacitació

Valoració serveis 
prestats
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S'estableix un termini de tres dies hàbils perquè es formulin les reclamacions i les esmenes que s'estimin respecte 
a la baremació. Si no es presenta cap al·legació ni reclamació respecte a la baremació del concurs, s'estimarà 
elevada a definitiva la relació anterior i es podrà remetre a l'alcaldia a fi que dicti resolució contenint el resultat 
del procés selectiu, incloent-hi la llista definitiva per ordre de prelació, per aprovar la constitució de la borsa 
d'ocupació. 
 
El president dóna per acabada la reunió a les 10.55 hores. 
 
 

 


