
 

ANUNCI

Resolució  de  data  13  de  desembre  de  2016,   per  la  qual  s’aprova  la  llista 
provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu 
per a la constitució d'una borsa de treball d’oficial de la Policia Local de la Unitat 
Nocturna,   per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inagornable a 
l'Ajuntament  d'Eivissa,  pel  procediment  de  selecció mitjançant  el  sistema de 
concurs-oposició.

La regidora delegada, el dia 13 de desembre de 2016 ha dictat la següent resolució:

“DECRET:

1.- Vista la resolució d'Alcaldia núm. 2016-4694 de data 18 d'agost de 2016, per la 
qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés de provisió d'un lloc de treball 
d'oficial de la Policia Local de la Unitat Nocturna de la Relació de Llocs de Treball de 
personal funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa, mitjançant el sistema de comissió de 
serveis de caràcter voluntari.

2.- Atès que per Decret de data 30/09/2016, núm. 2016-5501, es va resolc suspendre 
el termini previst en el punt 4.1 de les bases per dictar resolució per la qual s'aprova la 
llista provisional de persones admesos i exclosos al procés de provisió, fins que el 
serveis jurídic del  Govern de les Illes Balears comuniqui  a l'Ajuntament el  criteri  a 
seguir  en  relació  amb els  certificats  de  dispensa  del  requisit  de  titulació,  tot  això 
d'acord amb l'informe a l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que 
ha sol·licitat la Direcció General i que es troba pendent d'emissió. 

3.- Vist  l’ofici  rebut  del  Director  General  d’Emergències  i  Interior  del  tenor  lliteral 
següent:

 



 

 

 



 

3.- Vist l'informe de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears adjunte:

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

4.- Fent  ús  de  les  atribucions  que  m'han  estat  delegades  mitjançant  el  Decret 
d'Alcaldia núm. 2015-3954 de data 24 de juny de 2015 (BOIB núm. 104 de 11/07/2015)

RESOLC: 

 PRIMER .- Acordar la continuació  del procés de provisió d'un lloc de treball d'oficial 
de la Policia Local de la Unitat Nocturna de la Relació de Llocs de Treball de personal 
funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa, mitjançant el sistema de comissió de serveis de 
caràcter voluntari.

SEGON.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES 
del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball  d’oficial  de la Policia 
Local de la Unitat Nocturna,   per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i 
inagornable a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema 
de concurs-oposició.

Aquesta  llista  provisional  de  persones  aspirants  es  considerarà  automàticament 
elevada a definitiva si no es presenten reclamacions.

LLISTA DE PERSONES ADMESES 

NÚM. LLINATGES I NOM DNI
REALITZACIÓ

PROVA CATALÀ
ADMÈS

1 DEBORA MARTINEZ PARRA 2908386C NO SI

2 JOSE HINOJOSA CAÑADAS 30478662M SI SI

3 OSCAR GARCIA GUTIERREZ 46953612D NO SI

4 JOSE CARLOS ATZENI LOPEZ 76149358S NO SI

5 FERMIN CARCEL GUASCH 41452916Q NO SI

LLISTA DE PERSONES EXCLOSES

- No n'hi ha.

NÚM. LLINATGES I NOM DNI Motiu-(bases) 

1 JOSE LUIS GUASCH ESCANDELL 46950668D No cumpleix Segona 2.1 C  i  H 

2 MARCOS BALLESTA PASTOR 41458372K No cumpleix Segona 2.1 C 

3 MIGUEL MUÑOZ JIMENEZ 24181589X No cumpleix Segona 2.1 C i H

4 RAMON MARTINEZ MARTINEZ 41443971H No cumpleix Segona 2.1 C i H

TERCER.- Nomenar els membres de la Comissió de Valoració conforme a la base 
cinquena de la convocatòria.

President/a: Titular: Manuel Ayala García 

 



 

Suplent: José Maria Prats Ferrer 

Vocal:           Titular:  Antonio Cardona Torres

                     Suplent: José Ribas Ribas

Vocal:           Titular:  Angel Sanz Chaparro

                     Suplent: Juan Anttonio Mari Torres

Assessora Tècnica prova de català: Margarita Torres Planells

QUART.-  Convocar  la  Comissió  de Valoració  i  els  aspirants admesos que no han 
acreditat el coneixement de la llengua catalana exigit, per a la realització de la prova  
prevista a la base sisena de la convocatòria, el dia 19 de desembre de 2016 a les 
10:00 hores al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2 , 4t. Pis 

CINQUÈ.- Convocar la Comissió de Valoració per la valoració dels mèrits presentats 
pels  aspirants,  de  conformitat  a  la  base  sisena  de  la  convocatòria,  el  dia  23  de 
desembre  de  2016  a  les  08:30  hores  al  carrer  de  Canàries  núm.  35,  Edifici  Sa 
Colomina, Torre 1 , 3t Pis.

SISÈ.- Ordenar  la  publicació  d’aquesta  resolució  al  tauler  d’anuncis  de  la  seu 
electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa  i concedir un termini de tres dies hàbils a partir 
de  l’endemà  de  la  publicació  d’aquesta  resolució,  per  a  reparacions  i  possibles 
reclamacions.

Eivissa, 

                                                                                              En don fe,

LA REGIDORA DELEGADA                                      EL SECRETARI ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)     (document signat electrònicament al marge)”

 Eivissa,

 

LA REGIDORA DELEGADA

(document signat electrònicament al marge)
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