Procediment

16530/2019

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

ANUNCI
Resolució núm. 2020-3459 de data 23/06/2020 per la qual es nomenen els
membres del Tribunal Qualificador i es convoca per a la realització dels exercicis
de la fase d'oposició.
La regidora delegada, el dia 23 de juny de 2020 ha dictat la següent resolució:
“DECRET:
1.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2020-1252 de data 26/02/2020 es va 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/a de la
Policia Local i es va convocar a les persones aspirants admeses per a la realització
dels exercicis de la fase d’oposició.
2.- Ates que no s’han presentar reclamacions en el terminis establert, aquesta llista
provisional d’aspirants es considerarà automàticament elevada a definitiva.
3.- Ates que en data 19/03/2020 com a conseqüència de la declaració de l’estat
d’alarma es va publicar un Anunci a la pagina web i a la seu electrònica de
l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el qual va quedar ajornada la realització del primer
exercici el procés selectiu d’una plaça d'inspector/a de la Policia Local.
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 de febrer
de 2020 (BOIB núm.29 de data 7/03/2020)

RESOLC:
PRIMER.- Nomenar els membres del Tribunal Qualificador conforme la base cinquena
de la convocatòria.
President: Titular: Sr. Ivan Castro Sánchez
Suplent: Sra. Maria Paz Hernández Venero
Vocal: Titular: Sr. Jaime Ramón Planells
Suplent: Sra. Rosalina Gurrea Barricarte
Vocal designat per la Direcció General d'Emergències i Interior del Govern
Balear:
Titular: Sr. Francisco Javier Verdugo Sedas
Suplent: Sr. Frederic Febrer Colomina
Vocal designat per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)
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Expedient núm.

Titular: Sr. Juan Carlos Mora Muñoz
Suplent: Sr. Josep Maria Aguiló Roig
Secretària: Titular: Sra. Eva María Riera Lock
Suplent: Sra. Lourdes Roig Roig
SEGONS.- Convocar el Tribunal Qualificador i a les persones aspirants admeses per a
la realització dels exercicis de la fase d’oposició:
Primera prova prevista a la base 6.2.1 de la convocatòria (Prova de coneixement tipus
test), que consta de dos exercicis es durà a terme en dues sessions el dia 10 de juliol
de 2020 a les 9:00 i a les 12:00 hores al carrer Canàries 35, Edifici Cetis, Torre I, 4r
pis.
Segona prova prevista a la base 6.2.2 de la convocatòria (Prova de desenvolupament),
es durà a terme en una sessió el dia 24 de juliol de 2020 a les 10:00 hores al carrer
Canàries 35, Edifici Cetis, Torre I, 4r pis.
Tercera prova prevista a la base 6.2.3 de la convocatòria (Cas pràctic),es durà a terme
en una sessió el dia 17 de setembre de 2020 a les 10:00 hores al carrer Canàries 35,
Edifici Cetis, Torre I, 4r pis.
Quarta prova prevista 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 2 d’octubre de 2020 a les 10:30
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).
Eivissa,
En don fe,
EL SECRETARI

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

Eivissa,
LA REGIDORA DELEGADA
(document signat electrònicament al marge)
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LA REGIDORA DELEGADA
ACCTAL.

