Procediment

26584/2021

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

ANUNCI
Resolució núm. 2021-8808 de data 28/10/2021, per la qual s’aprova la llista provisional
de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES per a participar en la convocatòria de la
constitució d’una borsa extraordinària i urgent per a la cobertura provisional de
caràcter temporal, en comissió de serveis, pel sistema de concurs, de vacants de la
categoria d’Oficial del cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa.
La regidora delegada, el dia 28 d’octubre de 2021 ha dictat la següent resolució:
"DECRET:
1. Mitjançant el decret d'Alcaldia núm. 2021-7340 de data 15.09.2021 es va aprovar la
convocatòria de la constitució d’una borsa extraordinària i urgent per a la cobertura
provisional de caràcter temporal, en comissió de serveis, pel sistema de concurs, de vacants
de la categoria d’Oficial del cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa.
2. Mitjançant el decret d'Alcaldia núm. 2021-8657 de data 22.10.2021 es varen rectificar les
bases de la convocatòria referenciada.
3. Examinades les sol·licituds de les persones interessades per prendre part en el procés
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 de febrer de 2020
(BOIB núm. 29 de 7/03/2020),
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES per a
participar en la convocatòria de la constitució d’una borsa extraordinària i urgent per a la
cobertura provisional de caràcter temporal, en comissió de serveis, pel sistema de concurs,
de vacants de la categoria d’Oficial del cos de la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa.
Aquesta llista provisional d’aspirants es considerarà automàticament elevada a definitiva si
no es presenten reclamacions.
LLISTA DE PERSONES ADMESES:
NÚM.

DNI

1

29083865C

2

41458372K
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Expedient núm.

LLISTA DE PERSONES EXCLOSES:
NÚM.

DNI

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ

1

48527202P

4.e)

2

46950668D

4.d)

3

76149358S

4.d)

MOTIUS DE L’EXCLUSIÓ:
4.e) No acredita tenir la condició de personal funcionari de carrera del cos de la Policia Local
de l'Ajuntament d’Eivissa.
4.d) No acredita curs de capacitació corresponent a la categoria a la qual s'accedeix: curs de
capacitació de la categoria d'Oficial, expedit o homologat per l'Escola Balear d'Administració
Pública (EBAP), en vigor.
TERCER. Nomenar els membres del Tribunal Qualificador conforme la base novena de la
convocatòria.
President:

Titular: Sr. Fermín Carcel Guasch
Suplent: Sr. José María Navas Arcos

Vocal:

Titular: Sra. Ángeles Gallardo Oliver
Suplent: Sr. Juan Marí Torres

Secretari:

Titular: Sr. Antonio Pérez Barrios
Suplent: Sr. Antonio López Roldán

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

LA REGIDORA DELEGADA
(document signat electrònicament al marge)

Eivissa,

LA REGIDORA DELEGADA
(document signat electrònicament al marge)

En don fe,
EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)"
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QUART. Concedir un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.

