Procediment

25134/2020

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

ANUNCI
Resolució núm. 2021-6299 de data 13/08/2021, per la qual es resolc augmentar en un el
nombre de places objecte de la convocatòria d’agent de la Policia Local de
l’Ajuntament d’Eivissa.
L’alcalde, el dia 11 d’agost de 2021 ha dictat la següent resolució:
"DECRET:
1.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2020-6112, de data 11.11.2020, es van aprovar les
bases i la convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a la provisió de 6 places, mes
les vacants que es puguin produir, pel sistema d’oposició lliure, i 2 places per concurs de
mobilitat horitzontal, d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa, corresponents a 7
places procedents de l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2020 (BOIB núm. 91 de data 23
de maig de 2020) i 1 plaça procedent de l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2019 (BOIB
núm. 172 de data 24 de desembre de 2019); com a personal funcionari de carrera, pel
sistema d’accés de torn lliure, places enquadrades 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’Agent de la Policia Local, que ha estat
publicat al BOIB núm. 197 de data 19 de novembre 2020.
2.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2020-6747, de data 22.12.2020, es va aprovar la
modificació de les bases de la convocatòria, que ha estat publicat al BOIB núm. 213 de data
24 de desembre de 2020.
3.- Atès que en la base 1.6 s’estableix:
1.6. L’Ajuntament podrà augmentar el nombre de places objecte de la convocatòria si es
produeixen noves vacants, abans de la conclusió de les proves selectives, mitjançant un
Decret de la Presidència de la Corporació.
4.- Vist que en data 29 de juny de 2021 al BOIB núm. 85 s’ha publicat l’oferta pública
d’ocupació corresponent a l’any 2021 de l’Ajuntament d’Eivissa, en la qual s’aproven 15
places d’agent de la policia local.
5.- Vist l’informe del director de Recursos Humans i Personal de data 06/07/2021, mitjançant
el qual s’informa favorablement la proposta d’augmentar el nombre de places objecte de la
convocatòria.
6.- D'acord amb els antecedents assenyalats i en virtut de les facultats que m’atorga l’article
21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
RESOLC:
PRIMER.- Augmentar en un el nombre de places objecte de la convocatòria, corresponent a
una plaça procedent de l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2021 (BOIB núm. 85 de data 29
de juny de 2021), i en conseqüència proveir 7 places pel sistema d’oposició lliure d’agent de
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la Policia Local de l’Ajuntament d’Eivissa, com a personal funcionari de carrera.
SEGON.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 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).
TERCER.- Informar a les persones interessades que en contra d'aquesta resolució, que
posa fi a la via administrativa, es pot interposar:
a) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut
la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b) Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de
l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un
mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat,
podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del
dia següent a la desestimació presumpta.
c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d’1
d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Eivissa,
En don fe,
L’ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL.
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Eivissa,
L’ALCALDE
Codi Validació: 6DQJ7D2WKM22ZERMPHG5ETS9W | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

(document signat electrònicament al marge)

