Procediment

16525/2019

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

ANUNCI

Resolució núm.2019-6153 de data 07/10/2019 per la qual s'aprova la llista
provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu
per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 1
plaça d’oficial de Policia Local.
La regidora delegada, el dia 7 d’octubre de 2019 ha dictat la següent resolució:

"DECRET:
1.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2019-5005 de data 13/08/2019 es va aprovar la
convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari
de carrera 1 plaça d'oficial de Policia Local vacant i dotada pressupostàriament,
corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2018 (BOIB núm. 161 de data
25/12/2018), pel sistema d’accés de promoció interna, plaça enquadrada 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’oficial de la Policia Local, que ha estat publicat al butlletí oficial de les Illes Balears
núm. 114 de data 20/08/2019.
2.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2019-5259 de data 28/08/2019 es va resoldre
estimar el recurs de reposició presentat en data 20/08/2019 amb RGE
2019-E-RE-10169 contra la resolució núm. 2019-5005 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. 121 de data 03/09/2019.
3.- Atès que l'extracte de la convocatòria ha estat publicat al butlletí oficial de l'Estat
núm. 217 de data 10/09/2019 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. 2019-3897 de data 20 de juny de
2019 (BOIB núm. 86 de 29/06/2019),
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES
del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 1 plaça d’oficial
de Policia Local.
Aquesta llista provisional d’aspirants es considerarà automàticament elevada a
definitiva si no es presenten reclamacions.
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Expedient núm.

LLISTA DE PERSONES ADMESES:
DNI

ADMÈS

46956286S

SI

41458946C

SI

29083865C

SI

47255430K

SI

46952565C

SI

76149358S

SI

46950668D

SI

41458372K

SI

46953235T

SI

41458947K

SI

43158718T

SI

LLISTA DE PERSONES EXCLOSES:
SEGON.- Nomenar els membres del Tribunal Qualificador conforme la base cinquena
de la convocatòria.
President:

Titular: Sr. Antonio Cardona Torres
Suplent: Sr. Agustín Sierra Murgado

Vocal:

Titular: Sr. Ángel Sanz Chaparro
Suplent: Sr. Antonio Torres Costa

Vocal designat per la Direcció General d'Emergències i Interior del Govern Balear:
Titular: Sr. Juan Ignacio Hernández Peña
Suplent: Sr. Jaime Ramón Planells
Vocal designat per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)
Titular: Sr. Miguel Ángel Cicuéndez Gil
Suplent: Sr. Juan Carlos Mora Muñoz
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No n’hi ha

Secretari/ària: Titular: Sra. Margarita Riera Torres
Suplent: Sr. José Torres Riera
TERCER.- Convocar el Tribunal Qualificador i a les persones aspirants admeses per a
la realització del primer exercici previst a la base 6.2.1 de la convocatòria (Prova de
desenvolupament), el dia 6 de novembre de 2019 a les 9 hores al carrer de Canàries
núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre II, quart pis.
QUART.- 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)
marge)"

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al

Eivissa,
LA REGIDORA DELEGADA
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