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ANUNCI

En relació amb el procés selectiu per a 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
Vist l’escrit presentat per l’aspirant amb DNI 290****5-C, en data 28 de gener de 2020,
núm. reg. entrada 2020-E-RE-1084.
Vist que l’acta relativa a la resolució de les reclamacions presentades a les
puntuacions atorgades en la realització del segon exercici (Cas pràctic), es va publicar
al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la web municipal el dia 28 de gener de
2020.

Es suspèn la convocatòria per a la realització de la tercera prova (Prova d’aptitud
psicotècnica i de personalitat) prevista per al dia 30 de gener de 2020.
Una vegada concertada la nova data amb el psicòleg nomenat com assessor del
tribunal, es publicarà al tauler d’anuncis i a la web municipal, la data definitiva, així com
l’hora i el lloc, per a la realització de la tercera prova (Prova d’aptitud psicotècnica i de
personalitat) de la fase d’oposició prevista al punt 6.2.3. de les bases de la
convocatòria; respectant-se el termini mínim de quaranta-vuit d’antelació al
començament de la prova.
Eivissa,
EL PRESIDENT DEL TRIBUNAL,

LA SECRETÀRIA DEL TRIBUNAL,
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Donat que en aquesta acta es convocava a les persones aspirants per a la realització
de la tercera prova, el dia 30 de gener de 2020, per la qual cosa no es complia el
termini mínim de quaranta-vuit hores d’antelació al començament de la prova, establert
en el punt 6.1 de les bases de dita convocatòria.

