Procediment

16523/2019

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

ANUNCI
Resolució núm.2019-7104 de data 27/11/2019 per la qual es nomena com
assessor per a la realització de la quarta prova del procés selectiu al Sr. Gonzalo
Adán Micó, Colegiat núm. B-1094, que actuarà amb veu però sense vot.

La regidora delegada, el dia 27 de novembre de 2019 ha dictat la següent resolució:
“DECRET:
1.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2019-4974 de data 09/08/2019 es va aprovar la
convocatòria i les bases que ha de regir el procés selectiu per a proveir, com a
personal funcionari de carrera, 13 places de Policia Local vacants i dotades
pressupostàriament, 1 de les quals corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any
2018 (BOIB núm. 161 de data 25/12/2018) i 12 corresponents a l’Oferta d’Ocupació
Pública de l’any 2019, (BOIB núm. 56, de data 27/04/2019), pel sistema d’accés de
torn lliure, places enquadrades a la plantilla de personal funcionari, escala
d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, Grup
de classificació C1, per cobrir el lloc de treball d’Agent de la Policia Local, que ha estat
publicat al butlletí oficial de les Illes Balears núm. 113 de data 17/08/2019.
2.- Atès que la base cinquena estableix que el tribunal pot acordar la incorporació en
les tasques de personal assessor o especialistes en totes o alguna de les proves, que
poden actuar amb veu però sense vot.
3.- Atès que la quarta prova del procés selectiu consisteix en la exploració psicotècnica
per acreditar els nivells mínims d’aptituds intel·lectuals i també en l’exploració de la
personalitat i les actituds de les persones aspirants amb la finalitat de determinar el
conjunt de competències corresponents a les funcions de la seua categoria i descartar
l’existència de símptomes o indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques
i/o de la personalitat.
4.- Atès que el punt 6.2.4 de les bases que regeixen aquest procediment selectiu
disposa que aquesta prova s’efectuarà per un o varis professionals de la psicologia,
que actuaran com a assessors del tribunal.
5.- Vist l’informe proposta de data 25/10/2019 del Tribunal Qualificador mitjançant el
qual es proposa la designació com assessor del tribunal, al Sr. Gonzalo Adán Micó,
Colegiat núm. B-1094, per a la realització de la quarta prova.
6.- D’acord amb els antecedents ass alenyalats i fent ús de les atribucions que m'han
estat delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2019-3897 de data 20 de juny de
2019 (BOIB núm. 86 de 29/06/2019),
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Expedient núm.

RESOLC:
PRIMER.- Nomenar com assessor per a la realització de la quarta prova del procés
selectiu al Sr. Gonzalo Adán Micó, Colegiat núm. B-1094, que actuarà amb veu però
sense vot.
SEGON- 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) i concedir un termini de cinc 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
(document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)”

Eivissa,
LA REGIDORA DELEGADA
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