
 

 

ADMINISTRACIÓ LOCAL

ANUNCI

Resolució  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. 

La regidora delegada, el dia 18 d’agost de 2016ha dictat la següent resolució:

" DECRET:

1.- Atès que a la Relació de Llocs de Treball de Personal Funcionari de l'Ajuntament 
d'Eivissa existeix un lloc de treball  vacant  d’Oficial  de la  Policia Local  de la  Unitat 
Nocturna.

2.- Atesa la necessitat urgent i inajornable de proveir aquest lloc de treball mitjançant el 
sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, ja que les funcions del lloc de 
treball  són  de  caràcter  prioritari  i  que  resulten  essencials  i  imprescindibles  per  al 
correcte funcionament del servei i de la Corporació. 

3.- Vista la disposició transitòria primera de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de 
capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció 
pública,  en  la  què  s'estableixen  els  coneixements  de  llengua  catalana  que  s'han 
d'exigir per a l'ingrés i per a l'ocupació de llocs de treball.

4.-  D'acord amb els antecedents assenyalats i 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.- Aprovar 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.

SEGON.- Exigir  com  a  requisit  per  ocupar  aquest  lloc  de  treball  el  nivell  B2  de 
coneixements de llengua catalana o equivalent. 

TERCER.- Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, i que es detallen 
a continuació, les quals han de complir obligatòriament l'Ajuntament, la Comissió de 
Valoració i les persones aspirants que hi participin.

QUART.-  Publicar  aquesta  resolució  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.

CINQUÈ.-  Disposar que els successius anuncis es publiquin exclusivament al tauler 
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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.

Eivissa, xxxxxxxx LA REGIDORA DELEGADA Estefania Torres Sánchez En don fe, EL 
SECRETARI ACCTAL. Juan Orihuela Romero

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE PROVISIÓ 
DEL  LLOC  DE  TREBALL  D'OFICIAL  DE  LA POLICIA LOCAL  DE  LA UNITAT 
NOCTURNA  MITJANÇANT  EL  SISTEMA  DE  COMISSIÓ  DE  SERVEIS  DE 
CARÀCTER VOLUNTARI

PRIMERA. OBJECTE, DURADA I CARACTERÍSTIQUES

1.1. L'objecte de les presents bases és regular la convocatòria del procés de provisió 
del lloc de treball vacant 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.

1.2. La durada prevista de la comissió de servei serà de dotze mesos. Aquesta durada 
es pot prorrogar, prèvia justificació, per un termini màxim de 2 anys. Excepcionalment 
quan les necessitats del servei ho requereixin, l’òrgan competent de la corporació local 
pot prorrogat aquest termini. El lloc de treball ocupat en comissió de servei serà inclòs 
en una convocatòria pública de provisió pel sistema de concurs perquè al finalitzar la 
comissió de servei pugui ser ocupat amb caràcter definitiu.

1.3. Les característiques del lloc de treball de conformitat amb la fitxa descriptiva de la 
relació de llocs de treball de personal funcionari son les següents:

“DESCRIPCIÓ IDENTIFICATIVA: D’acord a la seva escala professional,  en jornada 
nocturna, desenvolupant les funcions específiques que requereix la unitat  i d’horari de 
treball  de  nit,  realitza  les  funcions  especificades  a  la  Llei  de  Forces  i  Cossos  de  
Seguretat i en les lleis de Policia Local de les Illes Balears, en els àmbits de policia  
administrativa  (seguretat  ciutadana,  trànsit,  normativa  municipal),  policia  judicial,  
custòdia del dipòsit de detinguts i policia assistencial, tenint cura en la utilització dels  
vehicles i resta del material que li sigui assignat,  incorporant les noves tecnologies de 
la informació i la comunicació i nous programaris informàtics en el seu treball, i dirigeix  
el  personal  que  tingui  assignat,  sota  la  supervisió  i  d’acord  a  les  instruccions  
proporcionades pels seus superiors jeràrquics.

REQUERIMENTS ESPECÍFICS DEL LLOC:

Treball en jornada nocturna. Disponibilitat per a l’exercici de les funcions del lloc fora  
de la jornada habitual de treball.  Jornada que es pot complementar amb 2,5 hores  
setmanals més respecte a l'habitual.

NIVELL 18 de Complement de Destí 

Complement Específic anual: 11.787,45 € 

Nº de llocs de treball convocats: 1”

1.4. El personal funcionari en comissió de serveis té dret a la reserva del lloc de feina 
de procedència i percep les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupa.
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SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS

2.1.  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, en concret els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Tenir 18 anys complerts.

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. En el cas 
de titulacions expedides a l’estranger, caldrà aportar la corresponent homologació del 
Ministeri d’Educació i Ciència, o d’una universitat espanyola.

La  titulació  s’ha  d'acreditar  mitjançant  l’expedició  dels  títols  corresponents  per 
l’autoritat  acadèmica  competent.  Aquesta  mateixa  autoritat  pot  declarar  també 
l’equivalència de títols.

d) Haver superat el curs d’aptitud  d'Oficial de la Policia Local. 

e)  No  patir  cap  malaltia  o  defecte  físic  o  psicofísic  que  impedeixi  o  minvi  el 
desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions 
que es determinen en l'annex 5 del Decret  28/2015, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el 
Reglament marc  de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

f) No haver estat separat del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni 
estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública. 

g) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

h) Posseir els permisos de conducció de les classes  A i B en vigor.

i)  No  estar  sotmès a cap causa d'incapacitat  específica  d'acord  amb la  normativa 
vigent.

j)  Comprometre’s a dur armes i,  si  escau,  a utilitzar-les,  mitjançant  una declaració 
jurada.

k)  Acreditar  els  coneixements  de  la  llengua  catalana  corresponent  al  nivell  B2 
mitjançant el certificat emès per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del 
Govern de les Illes Balears o equivalent per l'Administració d'acord amb la normativa 
vigent.

En cas de no poder acreditar documentalment els coneixements corresponents,  es 
realitzarà una prova específica de llengua catalana del mateix nivell. Per a l'avaluació 
d'aquesta  prova  la  Comissió  de  Valoració  disposarà  dels  assessors/es 
necessaris/àries.

L'acreditació  del  nivell  de  coneixements  de llengua  catalana  exigit,  als  efectes  de 
quedar exempt de la realització de la prova específica, s'ha de presentar dins el termini 
de presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria 

l) Ser personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Eivissa en situació de servei 
actiu i  ocupar plaça del grup C1 de l'escala d'administració especial, subescala de 
serveis especials, classe policia local.

m) Haver estat en el lloc de treball de procedència amb caràcter definitiu un mínim de 
dos anys.

 



 

 

2.2. 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. En aquest sentit, es poden efectuar les comprovacions oportunes durant tot el 
procés.

En cas que, una vegada que s'hagi pres possessió del lloc de treball, es donin una o 
diverses causes d'exclusió es podrà revocar el nomenament. 

TERCERA. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

3.1. Participants.

3.1.1. 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  s’han  d'adreçar  a 
l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en 
dissabte,  el  termini  s’entendrà  ampliat  fins  al  dia  següent  hàbil.  També  poden 
presentar-se per les altres formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de 
novembre,  de  Règim  jurídic  de  les  administracions  publiques  i  del  procediment 
administratiu  comú,  en  la  redacció  donada  per  la  Llei  4/1999,  de  13  de  gener 
(LRJPAC).

Les instàncies que no es presentin al Registre General de l’Ajuntament d'Eivissa, no 
seran admeses encara que consti que es lliuraren abans de la finalització del termini 
de  presentació  de  sol·licituds,  salvat  que  es  remeti  a  la  Regidoria  de  Recursos 
Humans per fax (971397588) tèlex o telegrama, la justificació de la data de remissió de 
la sol·licitud en el mateix dia que s’envia. 

En  cas  de  presentació  d’instàncies  a  les  Oficines  de  Correus,  s'han  de  lliurar  a 
aquestes  dependències,  abans  de  la  finalització  del  termini  de  presentació 
d’instàncies, en sobre obert, per ser datades i segellades pel funcionari de Correus. 
Només així s’entendrà que van tenir la seva entrada el dia de la seva presentació a 
Correus i per tant podrà ser admès a la convocatòria.

La no presentació de sol·licituds en temps i forma determina la inadmissió de l’aspirant 
al procés de provisió.

3.1.2.  El  model  normalitzat  de  sol·licituds,  que  s’adjunta  com Annex  I,  es  trobarà 
gratuïtament a disposició de les persones interessades al Registre General d’Entrada 
d’aquest Ajuntament, a la pàgina web municipal i a la intranet municipal, a partir de 
l’obertura del termini per a la seva presentació. 

3.1.3. A més de les dades de caràcter personal i professional que han de constar al 
model normalitzat de sol·licituds, les persones interessades han d'acompanyar-la amb 
la documentació que s’assenyala a continuació:

a) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat en vigor o el resguard de la 
sol·licitud de renovació.
b) Fotocòpia compulsada del diploma del curs d’aptitud d’Oficial de la Policia Local 
expedit per l’EBAP o l’òrgan competent i en plena validesa.
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c) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.

d) Declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits exigits en les 
bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per presentar les 
sol·licituds.

El fet de constar a la llista d'admesos no implica el reconeixement que es compleixen 
els requisits a les persones interessades per participar en aquesta convocatòria. Les 
persones que superin el procés selectiu han de presentar la documentació acreditativa 
dels requisits generals que s'indiquen a la base segona, amb caràcter previ al seu 
nomenament.

e) Fotocòpia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana 
expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes 
Balears, o bé dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa 
vigent.

f) Relació i documents justificatius dels mèrits al·legats. La Comissió de Valoració no 
valorarà  els  mèrits  que no  s’acreditin  juntament  amb la  instància  de  sol·licitud  de 
participar en el procés selectiu.

 

3.1.4. Els mèrits que al·leguin les persones candidates s’han d’acreditar mitjançant la 
presentació de l’original o de la còpia compulsada de la documentació següent:

a) Antiguitat:  certificat  expedit  pels  ajuntaments  o  administracions  públiques 
corresponents.

b) Estudis  acadèmics oficials:  còpia  compulsada  correctament  del  títol  o  del 
resguard acreditatiu (anvers i revers). En cas de presentació de títols d’estudis 
fets  a  l’estranger,  s’ha  d’acreditar  l’homologació  concedida  pel  Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport.

c) Coneixement  de  llengua  catalana:  certificats  expedits  per  l’Escola  Balear 
d’Administració Pública (EBAP), expedits o homologats per l’òrgan competent de 
la Conselleria  d’Educació, Cultura i  Universitats o reconeguts d’acord amb la 
normativa autonòmica vigent.

d) Coneixement  d’altres  llengües:  certificats  expedits  per  l’Escola  Balear 
d’Administració  Pública,  per  les  escoles  oficials  d’idiomes  (EOI),  per  les 
universitats,  per  altres  escoles  d’administració  pública  i  altres  entitats, 
equivalents amb els nivells del Marc comú europeu.

e) Cursos  de  formació:  certificats  d’aprofitament,  certificats  d’assistència  i 
certificats d’impartició de cursos d’accions formatives expedits per les escoles de 
formació  de les  policies  locals,  per  l’Escola  Balear  d’Administració  Pública  o 
homologats  o  concertats  per  l’EBAP,  per  universitats  de  l’àmbit  de  la  Unió 
Europea, per centres de formació acreditats en altres administracions públiques 
de l’Estat espanyol o centres que imparteixen plans de formació contínua.

 

3.2.  Els  mèrits  al·legats  i  no  justificats  pels  aspirants  en  la  forma  indicada  no  es 
valoren.  En  aquest  cas,  els  mèrits  es  computen  a  data  d’expiració  del  termini 
assenyalat per a la presentació de sol·licituds per participar en el procés de provisió. 

3.3. Els aspirants poden retirar els documents acreditatius dels mèrits presentats en el 
termini  de  tres  mesos  a  comptar  des  de  l’endemà d’adquirir  fermesa  la  resolució 

 



 

definitiva del procediment; altrament, poden ser destruïts.

3.4. Les persones aspirants, han de conservar una còpia segellada i registrada de la 
seua sol·licitud, per si li fos requerida en qualsevol moment del procés selectiu. 

3.5. La presentació de la instància implica, als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el consentiment dels 
afectats perquè l'àrea de Recursos Humans l'utilitzi per a la seua gestió i és obligatòria 
la  seua  formalització.  Es  disposa,  en  tot  cas,  dels  drets  d’accés,  rectificació, 
cancel·lació i oposició en els termes previstos en la legislació vigent i és responsable 
del fitxer l’Ajuntament d’Eivissa.

3.6.  Tota  la  documentació  que  es  presenta  en  llengua  estrangera  ha  d’anar 
acompanyada  de  la  corresponent  traducció  jurada  a  la  llengua  catalana  o  a  la 
castellana.

QUARTA. ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS

4.1. En el termini màxim de 3 dies hàbils, comptadors des de l’acabament del termini  
de presentació de sol·licituds, l’autoritat convocant o la que en tengui la delegació, ha 
de dictar resolució per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i 
excloses al procés de provisió. Aquesta relació es publicarà al tauler d’anuncis de la 
seu  electrònica  d’aquest  Ajuntament,  a  la  pàgina  web  municipal  i  a  la  intranet 
municipal, amb expressió del número del document nacional d'identitat dels aspirants 
admesos i exclosos i, si escau, de la causa de la no admissió. 

Als efectes de l’establert  a la present base, s’entenen com a causes d’exclusió no 
esmenables:

- La presentació de la sol·licitud fora de termini.

- La falta d’acompliment de qualsevol requisit de participació el darrer dia del termini de 
presentació d’instàncies.

-Qualsevol altre que resulti de la normativa aplicable 

4.2.  En tot  cas,  amb la  finalitat  d’evitar  errors i,  si  se’n  produeixen,  possibilitar-ne 
l’esmena dins el  termini  i  en la  forma escaient,  les persones interessades han de 
comprovar no només que no figuren a la relació de persones excloses sinó que, a 
més, el seu número del document nacional d'identitat consta a la relació pertinent de 
persones admeses.

4.3. Per esmenar el possible defecte, adjuntar els documents que siguin preceptius, o 
presentar reclamacions, es disposarà d’un termini de 3 dies hàbils, comptadors des de 
l’endemà  de  la  publicació  de  la  resolució  indicada  al  tauler  d’anuncis  de  la  seu 
electrònica de la Corporació. Aquesta esmena no és aplicable als mèrits al·legats però 
no aportats. 

Les persones sol·licitants  que dins del  termini  assenyalat  no esmenin els defectes 
justificant  el  seu  dret  a  ser  admeses,  seran definitivament  excloses del  procés de 
provisió.

 



 

Si no es presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista provisional de 
persones admeses i excloses, i no caldrà tornar-la a publicar.

4.4.  Si  es  presenten  reclamacions,  seran  acceptades  o  recusades  mitjançant  la 
resolució que aprovi la llista definitiva, que es publicarà, així mateix, als llocs indicats 
per a la llista provisional. 

Aquesta última publicació, servirà de notificació a efectes d’impugnacions i recursos. 

4.5. Els errors de fet poden ser esmenats en qualsevol moment, d’ofici o a petició de la 
persona interessada.

CINQUENA. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

5.1. La Comissió de Valoració estarà constituïda per cinc membres i el mateix nombre 
de suplents:

a)  President:  designat  per  l’ajuntament  convocant  entre  el  personal  funcionari  de 
carrera d’experiència reconeguda.

b) Vocals: un vocal proposat per la Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia, 
competent en matèria de coordinació de policies locals, un altre proposat per l’Escola 
Balear d’Administració Pública i un designat per l’ajuntament convocant.

c) Secretari: designat per l’ajuntament convocant amb veu i vot.

Els  membres han d’estar  en possessió  d’una  titulació  acadèmica de nivell  igual  o 
superior que l’exigit a les persones aspirants. 

5.2. La Comissió no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat 
dels  seus  membres,  titulars  o  suplents  indistintament,  ni  sense  president/a  ni 
secretari/a, i les seues decisions s’han d'adoptar per majoria.

Les decisions adoptades per la Comissió es poden recórrer  en les condicions que 
estableix l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.3. L'Alcaldia-Presidència o regidor delegat de l’Ajuntament d’Eivissa ha de nomenar 
els  membres  de  la  Comissió  i  els  seus  suplents.  La  Comissió  de  Valoració  té  la 
consideració  d’òrgan  dependent  de  la  seva  autoritat.  La  designació  nominal  dels 
membres, que ha d'incloure la dels respectius suplents, s'ha de fer per Decret de la 
Presidència  i  s'ha  de  publicar  al  tauler  d’anuncis  de  la  seu  electrònica  d'aquest 
Ajuntament.

5.4.  La  Comissió  pot  disposar  la  incorporació  a  les  seues  tasques  d’assessors  o 
especialistes, que poden actuar amb veu però sense vot. 

5.5. Els membres de la Comissió han d'abstenir-se d'intervenir, i ho han de notificar a 
l'autoritat convocant, quan hi concorri alguna de les circumstàncies previstes a l'article 
28 de la Llei  30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i de procediment administratiu comú, o si han realitzat tasques de preparació 

 



 

d'aspirants a proves selectives d'accés a les places de què es tracta durant els cinc 
anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

 

5.6. Així mateix, les persones aspirants poden recusar els membres de la Comissió 
quan es doni alguna de les circumstàncies esmentades al paràgraf anterior, conforme 
al que preveu l'article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

5.7.  Als  efectes  previstos  al  Reial  decret  462/2002,  de  24  de  maig,  relatiu  a 
indemnitzacions per raó de servei, la Comissió queda classificada amb la categoria de 
segona.

SISENA. PROCÉS DE PROVISIÓ

El procediment de provisió és el de concurs de mèrits.

Amb caràcter previ a l'inici del concurs, aquelles persones aspirants que no hagin 
demostrat estar en possessió dels certificats o títols acreditatius del coneixement de la 
llengua catalana hauran de realitzar una prova del nivell exigit en aquesta 
convocatòria.

Aquesta prova tindrà caràcter obligatori. El seu resultat serà "d'apte/a" o "no apte/a". 
La qualificació de "no apte/a" o la no compareixença de l'aspirant donarà lloc a 
l'exclusió del procés selectiu.

Els resultats obtinguts únicament seran vàlids en l'àmbit d’aquesta convocatòria i no 
generen cap dret respecte a altres procediments selectius de qualsevol mena.

Per a l’organització de la prova i la seva correcció es podran designar assessors o 
especialistes.

La Comissió de Valoració ha d'avaluar els mèrits que les persones aspirants al·leguin i 
justifiquin correctament, d'acord amb el barem següent:

6.1. Antiguitat:

La  puntuació  màxima  d’aquest  apartat  és  de  4  punts,  d’acord  amb  els  criteris 
següents:

Per cada any complet de serveis prestats i reconeguts com a personal funcionari, en 
qualsevol categoria d’un cos de policia local, com a policia en un Ajuntament que no 
hagi constituït cos de policia local o com a policia auxiliar; 0,2 punts per any.

6.2. Cursos i accions formatives:

S’han de valorar els següents cursos i accions formatives: 

Els diplomes o els certificats de cursos i activitats formatives impartits per les escoles 
de  formació  de  les  policies  locals,  els  cursos  impartits  per  l’Escola  Balear 
d’Administració  Pública  o  que tenguin  la  condició  de concertats  o  homologats per 
l’EBAP, els cursos d’interès policial manifest superats en universitats en l’àmbit de la 
Unió Europea o en altres administracions públiques de l’Estat espanyol amb centres 
de formació acreditats i els plans de formació contínua, amb un certificat que acrediti 

 



 

que s’han superat amb aprofitament o, en el seu cas, amb certificat d’assistència, que 
estiguin directament relacionats amb les funcions del lloc de treball que s’ha de cobrir.

A aquest efecte, es consideren directament relacionats amb les funcions de qualsevol 
lloc  de  treball  els  cursos  referits  a  les  àrees  professionals  de  policia,  seguretat, 
emergències,  salvament,  ciències  forenses,  criminologia,  violència  de  gènere  i 
formació sanitària relacionada amb la professió de policia local

6.2.1. Accions formatives.

La puntuació màxima d’aquest apartat és de 4,5 punts d’acord amb els criteris que 
s’indiquen a continuació:

a) Per cada certificat d’aprofitament: 0,005 punts per hora.

b) Per cada certificat d’assistència: 0,0025 punts per hora.

c)  Per cada certificat d’impartició de cursos d’accions formatives relacionades 
amb les funcions pròpies del lloc al qual s’accedeixi: 0,0075 punts per hora.

Pel que fa als cursos o activitats expressats en crèdits, s’entén que cada crèdit equival 
a 10 hores.

No es valoren els certificats que no indiquin el nombre d’hores o crèdits, el contingut 
de la formació o que tinguin un contingut indefinit.

No s’ha de valorar la formació que constitueix una part dels cursos de capacitació per 
accedir  a  qualsevol  categoria  de  les  forces  o  cossos  de  seguretat  i  la  formació 
repetida, llevat que s’hagi fet un canvi substancial en el contingut.

6.2.2. Formació universitària no oficial relacionada amb les funcions del lloc de treball 
convocat.

La puntuació màxima d’aquest apartat és de 3,5 punts.

a) Títol propi de graduat en seguretat i ciències policials de la Universitat de les 
Illes Balears: 1 punt.

b) Títols propis de graduat  universitari,  relacionats amb les àrees de policia, 
seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de 
gènere i formació sanitària, amb càrrega lectiva de, com a mínim, 180 crèdits 
ECTS: 0,75 punts per títol, fins a un màxim d’1,5 punts.

c) Màsters, experts i diplomes universitaris relacionats amb les àrees de policia, 
seguretat, emergències, salvament, ciències forenses, criminologia, violència de 
gènere i formació sanitària: 0,1 punts per crèdit ECTS, fins a un màxim d’1 punt. 
Els títols amb càrrega lectiva inferior a 30 crèdits ECTS no es valoren en aquest 
apartat.

6.3. Estudis acadèmics oficials.

S’han de valorar els estudis o titulacions oficials amb validesa en tot el territori nacional 
que siguin de nivell superior a la titulació exigida per ingressar en la categoria del lloc 
de treball. En cas de presentació de títols d’estudis fets a l’estranger, s’ha d’acreditar 
l’homologació concedida pel Ministeri d’Educació.

La valoració d’una titulació implica que no es valori la de nivell inferior o de primer o 
segon cicle que sigui necessària per obtenir-la.

La  puntuació  màxima  d’aquest  apartat  és  de  21  punts,  d’acord  amb  els  criteris 
següents:

a) Per  cada  titulació  acadèmica  de  tècnic  de  formació  professional  de  grau 

 



 

superior,  ensenyaments  professionals  d’arts  plàstiques  i  disseny  de  grau 
superior i els ensenyaments esportius de grau superior, com també tots els títols 
que hagin estat declarats equivalents: 0,5 punts, fins a un màxim d’1,5 punts.

b) Per  cada  titulació  acadèmica  de  diplomatura  universitària,  arquitectura 
tècnica,  enginyeria  tècnica o  titulació declarada equivalent:  1  punt,  fins a  un 
màxim de 3 punts.

c) Per cada titulació acadèmica de grau universitari  o grau de l’ensenyament 
artístic superior: 1,5 punts, fins a un màxim de 4,5 punts.

d) Per  cada  llicenciatura  universitària,  arquitectura,  enginyeria  o  titulació 
universitària equivalent: 2 punts, fins a un màxim de 6 punts.

e) Per cada màster oficial i altres estudis de postgrau oficial universitari: 0,25 
punts per cada 30 crèdits ECTS, fins a un màxim de 1,5 punts. Els estudis de 
grau amb càrrega lectiva de 300 crèdits ECTS, a més d’obtenir els punts de 
l’apartat  c,  obtindran  0,5  punts,  d’acord  a  l’article  12.10  del  Reial  decret 
1393/2007, de 29 d’octubre.

f) Per a cada títol de doctor: 1,5 punts, fins a un màxim de 4,5 punts.

6.4. Valoració dels coneixements de llengües.

6.4.1. Coneixements orals i escrits de llengua catalana.

Es valoren els certificats expedits per la Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), 
expedits o homologats per l’òrgan competent de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Universitats  o  reconeguts  d’acord  amb la  normativa  autonòmica  vigent  fins  a  una 
puntuació màxima de 2,50 punts:

a) Nivell C1 (abans nivell C) o equivalent: 1,75 punts
b) Nivell C2 (abans nivell D) o equivalent: 2 punts
c) Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E): 0,50 punts

 

S’ha de valorar només el certificat que correspongui al nivell  més alt aportat per la 
persona  interessada.  En  el  cas  del  certificat  de  coneixements  de  llenguatge 
administratiu, la puntuació s’acumula a la de l’altre certificat que s’acrediti.

6.4.2. Coneixements d’altres llengües.

Es valoren els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua oficial de 
les altres comunitats autònomes o d’una llengua estrangera expedits per les escoles 
oficials d’idiomes (EOI), les universitats, l’EBAP, altres escoles d’administració pública i 
altres entitats, i que siguin equivalents als nivells que estableix el Marc comú europeu, 
amb una puntuació màxima de 5,40 punts segons els criteris que s’indiquen en la taula 
següent:

Nivells 
del  Marc 
comú 
europeu

EOI

Universitats, escoles d’administració pública i 
organitzacions  sindicals  en  el  marc  dels 
acords de formació contínua, equivalents als 
nivells del Marc comú europeu

Altres 
nivells

EBAP

Puntuació

   
1r curs de 
nivell 
inicial

0,10

 



 

   
2n curs de 
nivell 
inicial

0,20

A1 0,40 0,30
1r curs de 
nivell 
elemental

0,30

A2 0,60 0,40
2n curs de 
nivell 
elemental

0,40

B1 0,80 0,60
1r curs de 
nivell mitjà

0,60

B1+ 1 0,80
2n curs de 
nivell mitjà

0,80

B2 1,20 1
1r curs de 
nivell 
superior

1

B2+ 1,40 1,20
2n curs de 
nivell 
superior

1,20

C1 1,60 1,40   

C2 1,80 1,60   

Altres certificats  equivalents als  nivells  del  Marc comú europeu es valoren amb la 
mateixa puntuació que els certificats de les escoles oficials d’idiomes.

D’una mateixa llengua, només se’n valoren les titulacions de nivell superior.

 

SETENA. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

7.1. Conclosa la valoració del procés de provisió, la Comissió de Valoració, proposarà 
aquell candidat que hagi obtingut major puntuació. La resta de candidats passaran a 
formar  part  d’una borsa de treball  per  proveir  en  comissió  de servei  les possibles 
vacants  d’aquest  lloc  de  treball  sense  la  necessitat  de  realitzar  una  altra  nova 
convocatòria.

7.2.  Ordre  de  prelació.  En  cas  d’empat,  s’ha  de  resoldre  tenint  en  compte, 
successivament, els criteris següents:

 

a) Temps de feina feta prèviament en la mateixa categoria.

b) Més edat.

 



 

Si persisteix finalment l’empat, s’iniciarà l’ordre per la lletra que determini el sorteig 
anual realitzat per la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública .

7.3. El resultat s’exposarà en el tauler d'anuncis de la seu electrònica, a la pàgina web 
i a la intranet municipal, en una llista provisional que contindrà la totalitat del personal 
concursant, ordenada de major a menor puntuació total, amb indicació per a cadascun 
d’ells del número del document nacional d'identitat i de la puntuació obtinguda en els 
apartats del barem.

7.4 Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, comptadors a 
partir de l’endemà de la publicació de la llista, per al·legar les rectificacions pertinents 
sobre  la  valoració  provisional  del  procés  de  provisió.  En  cas  contrari,  s’entendrà 
elevada a definitiva.

VUITENA. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Finalitzat  l’esmentat  termini  la  Comissió  resoldrà  les reclamacions que s’haguessin 
presentat i formularà la relació definitiva de la provisió del lloc, elevant proposta de 
provisió a la Presidència de la Corporació. 

La  resolució  del  concurs  serà  com  a  màxim  d'un  mes  des  del  dia  següent  de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds.

NOVENA. PRESA DE POSSESSIÓ

El termini de presa de possessió del lloc de treball serà de tres dies hàbils, següents al 
de  la  notificació  de  la  resolució,  produint-se  el  cessament  en  el  lloc  de treball  de 
procedència el dia immediat anterior.

DESENA. INCIDÈNCIES

La Comissió  queda facultada per  interpretar  aquestes bases,  resoldre els  dubtes i 
incidències  que es plantegin  i  per  prendre  els  acords  necessaris  per  assegurar  el 
correcte desenvolupament de la convocatòria aprovada en tot allò  no previst  a les 
bases.  Abans  de  la  constitució  de  la  Comissió  s'atribueix  a  l'Alcaldia  la  facultat 
d'interpretar aquestes bases i de resoldre les incidències i recursos.

ONZENA. IMPUGNACIÓ

Les presents bases i tots els actes administratius que se'n derivin, d'aquestes i de les 
actuacions  de  la  Comissió  de  Valoració,  poden  ser  impugnats  conforme  al  que 
estableix la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú.

 

 

ANNEX I

 

Sol·licitud d’admissió per prendre part en el procés de provisió del 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.
 

PERSONA SOL·LICITANT

1r llinatge:

2n llinatge:

Nom:

Document d'identitat:

Data de naixement:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

Nacionalitat:

Adreça:

Núm.:

Pis:

Municipi:

Província:

Codi Postal:

Altres (Polígon, nom de la casa, etc.):

Correu electrònic:

EXPÒS

Que, vistes les bases de la convocatòria del procés de provisió del 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.

DECLARACIÓ JURADA

Declar  que  reuneix  tots  i  cadascun  dels  requisits  exigits  a  la  base  segona  de  la 
convocatòria i que són certes les dades que s'hi consignen.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA (Marcau amb una X la documentació que es 
presenta)

_Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat en vigor o el resguard de la 
sol·licitud de renovació.

_Fotocòpia compulsada del  diploma  del  curs d’aptitud d’Oficial  de la  Policia  Local 
expedit per l’EBAP o l’òrgan competent i en plena validesa.

_Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.

- Acreditació del nivell de català exigit a la convocatòria SÍ __ NO __

(En cas de que no acrediteu el nivell exigit de català dins el termini de la presentació 
de  sol·licituds  per  a  participar  al  procés  selectiu  haureu  de  superar  la  prova  de 
coneixements del mateix nivell prevista a les bases de la convocatòria)

 



 

_Relació i documents justificatius dels mèrits al·legats.

ALTRES DADES

SOL·LICIT

Ser admès/esa en el procediment selectiu 

Eivissa, d    de   20

(Signatura)

EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA

(*)Les dades facilitades per vós en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers 
automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Eivissa i podran ser utilitzades pel titular del 
fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De 
conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de  caràcter  personal,  podreu  exercitar  els  drets  d'accés,  rectificació,  cancel·lació  i 
oposició  mitjançant  instància  presentada  davant  el  Registre  General  d'Entrada  de 
l'Ajuntament d'Eivissa.

 

ACREDITACIÓ DE MÈRITS

Relació de documents d'acreditació de mèrits al·legats 

NÚM. DOCUMENTACIÓ - MÈRITS AL·LEGATS APARTAT ON 
S’INCLOU

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 “

Eivissa,

 

LA REGIDORA DELEGADA

(document signat electrònicament al marge)
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