Procediment

16530/2019

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

DECRET:

2.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2019-7495 de data 12/12/2019 es va resoldre
estimar el recurs de reposició presentat per RGE 2019-E-RE-11625 en data
19/09/2020 i per decret d’Alcaldia núm. 2019-7493 de data 12/12/2019 es va resoldre
estimar el recurs de reposició presentat per RGE 2019-E-RE-12161 en data
10/10/2019 tots dos contra la resolució núm. 2019-5344 i en conseqüència es va
rectificar dita resolució i les bases de la convocatòria, que ha estat publicat al butlletí
oficial de les Illes Balears núm. 10 de data 23/01/2020.
3.- Atès que l'extracte de la convocatòria ha estat publicat al butlletí oficial de l'Estat
núm. 26 de data 30 de gener de 2020 i que ha finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds per prendre part en el procediment selectiu.
4.- D’acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m'han
estat delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2020-1083 de data 19/02/2020.

Número: 2020-1252 Data: 26/02/2020

1.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2019-5344 de data 30/08/2019 es va aprovar la
convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari
de carrera, una plaça d'inspector/a de la Policia Local vacant i dotada
pressupostàriament, corresponent a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2019, (BOIB
núm. 56, de data 27/04/2019), pel sistema d’accés de promoció externa, plaça
enquadrada a la plantilla de personal funcionari, escala d’Administració Especial,
Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, Grup de classificació A2, per
cobrir el lloc de treball d’inspector/a de la Policia Local, que ha estat publicat al butlletí
oficial de les Illes Balears núm. 123 de data 7 de setembre de 2019.

DECRET

RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES
del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, una plaça
d’inspector de la Policia Local.
Aquesta llista provisional d’aspirants es considerarà automàticament elevada a
definitiva si no es presenten reclamacions.
LLISTA DE PERSONES ADMESES:
DNI
41452916Q
41447283H
41445435X
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Expedient núm.

LLISTA DE PERSONES EXCLOSES:
No n’hi ha
SEGON.- Convocar a les persones aspirants admeses per a la realització dels
exercicis de la fase d’oposició:
Primer exercici previst a la base 6.2.1 de la convocatòria (Prova de coneixement tipus
test), es durà a terme en una sessió el dia 31 de març de 2020 a les 9:00 hores al
carrer Canàries 35, Edifici Cetis, Torre I, 4r pis.
Segon exercici previst a la base 6.2.2 de la convocatòria (Prova de desenvolupament),
es durà a terme en una sessió el dia 21 d’abril de 2020 a les 9:00 hores al carrer
Canàries 35, Edifici Cetis, Torre I, 4r pis.

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) 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.
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Quart exercici previst a la base 6.2.4 de la convocatòria (Prova d’aptitud psicotècnica i
de personalitat), es durà a terme en una sessió el dia 11 de juny de 2020 a les 10:30
hores al carrer Canàries 35, Edifici Cetis, Torre I, 4r pis.
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Tercer exercici previst a la base 6.2.3 de la convocatòria (Cas pràctic),es durà a terme
en una sessió el dia 14 de maig de 2020 a les 9:00 hores al carrer Canàries 35, Edifici
Cetis, Torre I, 4r pis.

Eivissa,

LA REGIDORA DELEGADA

EL SECRETARI ACCTAL.
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En don fe,

