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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT D'EIVISSA

559 Modificació de les bases per a la convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a proveir, com a
personal funcionari de carrera una plaça d’inspector de Policia Local, pel sistema d'accés de
promoció externa a l'Ajuntament d'Eivissa

Per Decret d'Alcaldia núm. 2019-5344 de data 30 d'agost de 2019 es va aprovar la convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a
proveir com a personal funcionari de carrera una plaça d'inspector/a de la Policia Local vacant i dotada pressupostàriament, corresponent a
l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2019, (BOIB núm. 56, de data 27/04/2019), pel sistema d'accés de promoció externa, plaça enquadrada a
la plantilla de personal funcionari, escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, Grup de
classificació A2, per cobrir el lloc de treball d'inspector/a de la Policia Local, que ha estat publicat al butlletí oficial de les Illes Balears núm.
123 de data 07/09/2019.

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2019-7493 i Decret d'Alcaldia núm. 2019-7495 tots dos de data 12 de desembre de 2019 s'han estimat les
al·legacions presentades contra les bases de la convocatòria de referència, donant lloc a les següents rectificacions:

Allà on diu:

«4.1. En el termini màxim de cinc 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 selectiu.

Aquesta relació es publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament, amb expressió del número de document
nacional d'identitat de les persones aspirants admeses i excloses i, si escau, de la causa de la no admissió. La corresponent
resolució ha d'indicar el lloc, la data i l'hora d'inici del procés selectiu.

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

[...]».

Ha de dir:

«4.1. En el termini màxim de cinc 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 selectiu.

Aquesta relació es publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament, amb expressió del número de document
nacional d'identitat de les persones aspirants admeses i excloses i, si escau, de la causa de la no admissió. La corresponent
resolució ha d'indicar el lloc, la data i l'hora en què es durà a terme els exercicis de la fase d'oposició amb indicació de si s'han de
dur a terme en una o més sessions, i amb l'interval mínim entre exercici i exercici, que no podrà ser inferior a quaranta-vuit hores.

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

[...]».

Allà on diu:

«6.2.1 [...]

2n. Prova tipus test de coneixements geogràfics, històrics, sociològics i demogràfics del terme municipal i de les ordenances
municipals de l'Ajuntament d'Eivissa.

La prova consisteix en respondre per escrit 50 preguntes d'un qüestionari amb quatre respostes alternatives, de les quals només una
és correcta, designat per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, relacionades amb el contingut del temari que figurin en
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l'annex II de les presents bases. Per accedir a la informació sobre coneixements del terme municipal i de les ordenances municipals
es pot consultar el portal web de l'Ajuntament d'Eivissa. Aquestes preguntes poden plantejar-se en llengua catalana o castellana.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.

[...]».

Ha de dir:

«6.2.1 [...]

2n. Prova tipus test de coneixements geogràfics, històrics, sociològics i demogràfics del terme municipal i de les ordenances
municipals de l'Ajuntament d'Eivissa.

La prova consisteix en respondre per escrit 50 preguntes d'un qüestionari amb quatre respostes alternatives, de les quals només una
és correcta, designat per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, relacionades amb el contingut del temari que figurin en
l'annex II de les presents bases. Per accedir a la informació sobre coneixements del terme municipal i de les ordenances municipals
es pot consultar el portal web de l'Ajuntament d'Eivissa. Aquestes preguntes poden plantejar-se en llengua catalana o castellana.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.

El temps per efectuar aquest exercici serà de 90 minuts.

[...]».

Allà on diu:

«6.2.2. Segona prova: Prova de desenvolupament.

Aquesta prova consisteix en el desenvolupament per escrit de dos temes diferents, corresponents als del temari que figura en
l'Annex I de les presents bases. La elecció d'aquests s'ha de fer per sorteig.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 10 punts i cal obtenir un mínim de 5 per superar-la.

El temps per efectuar aquest exercici serà determinat pel Tribunal qualificador.»

Ha de dir:

«6.2.2. Segona prova: Prova de desenvolupament.

Aquesta prova consisteix en el desenvolupament per escrit de dos temes diferents, corresponents als del temari que figura en
l'Annex I de les presents bases. La elecció d'aquests s'ha de fer per sorteig.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 10 punts i cal obtenir un mínim de 5 per superar-la.

El temps per efectuar aquest exercici serà de 90 minuts.»

Allà on diu:

« Tercera prova: Cas pràctic.6.2.3 

Aquesta prova consisteix a resoldre dos casos pràctics relacionats amb el temari i amb les funcions policials. Aquests s'han de
determinar mitjançant un sorteig públic entre un mínim de 5 alternatives diferents.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.

El temps per efectuar aquest exercici serà determinat pel Tribunal qualificador.»

Ha de dir:

Tercera prova: Cas pràctic.«6.2.3 

ht
tp

://
w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

20
/1

0/
10

51
93

9

http://boib.caib.es


Núm. 10
23 de gener de 2020

Fascicle 10 - Sec. II. - Pàg. 1889

http://boib.caib.es    D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Aquesta prova consisteix a resoldre dos casos pràctics relacionats amb el temari i amb les funcions policials. Aquests s'han de
determinar mitjançant un sorteig públic entre un mínim de 5 alternatives diferents.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.

El temps per efectuar aquest exercici serà de 90 minuts.»

Allà on diu:

«6.2.4. Quarta prova: Prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat.

1. Aquesta prova consisteix en l'exploració psicotècnica per acreditar nivells mínims d'aptituds intel·lectuals i també en l'exploració
de la personalitat i les actituds de les persones aspirants amb la finalitat de determinar el conjunt de competències corresponents a
les funcions de cada categoria, i descartar l'existència de símptomes o indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques i
/o de la personalitat.

Aquesta prova (efectuada per un o varis professionals de la psicologia que actuaran com a assessors del tribunal) haurà de constar
de dues parts:

a) La primera consisteix en respondre un o varis tests d'aptitud intel·lectual. La valoració d'aquesta prova és de 0 a 10
punts i cal obtenir un mínim de 5 per superar-la. El resultat serà d'APTE o no APTE, quedaran eliminades les persones
aspirants que no obtinguin una valoració d' apte.
b) La segona consisteix en respondre la prova o les proves per avaluar el conjunt de competències corresponents segons les
funcions de cada categoria i que poden consistir en un o diversos tests i, si es cau, en una entrevista personal per tal de
completar l'estudi. La seva valoració és APTE o NO APTE. Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin la valoració
d'APTE.»

Ha de dir:

«6.2.4. Quarta prova: Prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat.

1. Aquesta prova consisteix en l'exploració psicotècnica per acreditar nivells mínims d'aptituds intel·lectuals i també en l'exploració
de la personalitat i les actituds de les persones aspirants amb la finalitat de determinar el conjunt de competències corresponents a
les funcions de cada categoria, i descartar l'existència de símptomes o indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques i
/o de la personalitat.

Aquesta prova (efectuada per un o varis professionals de la psicologia que actuaran com a assessors del tribunal) haurà de constar
de dues parts:

a) La primera consisteix en respondre un o varis tests d'aptitud intel·lectual. La valoració d'aquesta prova és de 0 a 10
punts i cal obtenir un mínim de 5 per superar-la. El resultat serà d'APTE o no APTE, quedaran eliminades les persones
aspirants que no obtinguin una valoració d' apte.
b) La segona consisteix en respondre la prova o les proves per avaluar el conjunt de competències corresponents segons les
funcions de cada categoria i que poden consistir en un o diversos tests i, si es cau, en una entrevista personal per tal de
completar l'estudi. La seva valoració és APTE o NO APTE. Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin la valoració
d'APTE.

El temps per efectuar aquest exercici serà de 120 minuts.»

 

Eivissa, 13 de desembre de 2019

LA REGIDORA DELEGADA
Dessiré Ruiz Mostazo
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