
 

DECRET:

1.-  Atès que per  decret d'Alcaldia  núm.  2016-4694,  de data  18.08.2016,  es varen 
aprovar 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 d'Alcaldia núm. 2016-5501, de data 30.09.2016, es va acordar 
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  la  Direcció  General  d’Emergències  i  Interior  de  la  Conselleria  d'Hisenda  i 
Administracions Públiques 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 va sol·licitar dita Direcció General.

3.-  Atès  que  per  decret  d'Alcaldia número  2016-6935,  de  data  13.12.2016,  es  va 
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, i es va aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses 
d’aquest procés selectiu. 

4.- Atès  que  per  decret d'Alcaldia número  2016-7073,  de  data  15.12.2016,  es  va 
acordar rectificar el error material detectat en el decret d'Alcaldia núm. 2016-6935, de 
data 13.12.2016.

5.- Vist l’escrit presentat pel Sr. Marcos Ballesta Pastor en data 16.12.2016 dins del  
termini  concedit  per  a  reparacions  i  possibles  reclamacions  (2016-E-RC-29827), 
mitjançant  el  qual  aporta  un  certificat  emès en  data  19.09.2016  per  secretària  de 
l’Escola d’Art d’Eivissa que acredita que el Sr. Ballesta ha superat amb la qualificació 
d’Apte (5,5) les Proves d’Accés al Cicle Formatiu d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau 
Superior  Modelisme  d’Indumentària,  de  la  família  professional  Arts  Aplicades  a  la 
Indumentària, en la convocatòria realitzada en aquest centre en setembre de 2016 (en 
concret  els exàmens de la convocatòria de setembre en l'Escola d'Art  d'Eivissa es 
varen realitzar en data 13.09.2016 segons s’ha pogut esbrinar, és a dir, fora del termini 
de 7 dies hàbils atorgat per a la presentació de les sol·licituds).

Mitjançant l’escrit de data 16.12.2016 el Sr. Ballesta també aporta un escrit emès en 
data 17.10.2016 pel cap del Servei d’Escolarització i Convalidacions de la Conselleria 
d’Educació i  Universitat  amb el què s’informa que els estudis que s’han referenciat 
abans són equivalents al títol de Batxiller només a efectes professionals. 

6.- Atès que el punt 2.1 de les bases que regeixen la convocatòria disposa que «per 
prendre-hi part, les persones interessades han de complir els requisits establerts en la  
fitxa  descriptiva  relativa  del  lloc  de treball  i  els  que preveu de l'article  162 decret  
28/2015, de 30 d’abril,  pel  qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les  
policies locals de les Illes Balears»  i  atès que la lletra c) del punt 2.1 de les bases 
preveu el requisit següent: «[…] c)  Estar en possessió del títol de Batxiller, tècnic o 
equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de 
presentació de sol·licituds [...].» 

 



 

De la mateixa forma,  el punt 2.2 de les bases prescriu que  "els aspirants han de 
reunir els requisits establerts en aquestes bases a la data de finalització del 
termini de presentació de sol·licituds i  mantenir-los durant  tot  el  procés selectiu  
[…]".

7.- Atès que el punt 3.1.1 de les bases establia que «les sol·licituds per prendre part en 
el  procés  de provisió  s’han d’ajustar  al  model  normalitzat  de  sol·licitud  i  s'han de  
presentar al Registre General de l’Ajuntament,  dins del termini de 7 dies hàbils a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d'anuncis de la seu  
electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, a la pàgina web municipal (http://www.eivissa.es) 
i a la intranet municipal […]." i atès que en la pàgina web municipal consta de forma 
expressa que «el període de presentació de sol·licituds és del dia 20 d’agost de  
2016 fins el 29 d’agost de 2016, ambdós inclosos.»

Per tot  això, la  no presentació de la documentació que acredita el  compliment del 
requisit que consta en el punt 2.1, lletra c) de les bases dins del termini que s'indica en 
el  punt  3.1.1  de les bases (és a dir,  dins del  termini  de  7  dies hàbils  a  partir  de 
l’endemà de la publicació de la convocatòria al tauler d'anuncis de la seu electrònica 
de  l'Ajuntament  d'Eivissa,  a  la  pàgina  web  municipal  i  a  la  intranet  municipal), 
determina la inadmissió d'aquesta documentació i, consegüentment, l'exclusió d'aquest 
aspirant al procés de provisió.

8.- D’acord amb els antecedents assenyalats i fens ús de les atribucions que m’han 
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.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Marcos Ballesta Pastor que 
s’han  assenyalat  en  la  part  expositiva  de  la  present  resolució  i,  consegüentment, 
inadmetre la documentació que va presentar aquest aspirant juntament amb l’escrit de 
data 16.12.2016 i excloure’l 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  definitiva  d’aspirants  admesos  i  exclosos 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.

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

 

http://www.eivissa.es/


 

LLISTA DE PERSONES EXCLOSES

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 JIM,ENEZ 24181589X No cumpleix Segona 2.1 C i H

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

TERCER.- Ordenar  la  publicació  d’aquesta  resolució  al  tauler  d’anuncis  de la  seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa i a la pàgina web municipal (http:www.eivissa.es).

QUART.- Que  es  notifiqui  aquesta  resolució  al  Sr.  Marcos  Ballesta  Pastor  de 
conformitat  amb  l’article  40.2  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.
 

Eivissa

En don fe,

LA REGIDORA DELEGADA                                      EL SECRETARI ACCTAL.

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