ANUNCI
Resolució de data 30 de setembre de 2016, núm. 2016- 5501 per la qual se
suspendre el termini previst en el punt 4.1 de les Bases per dictar resolució per a
la qual s'aprova la llista de admesos i exclosos de la convocatòria del procés de
provisió d’un lloc de treball d’Oficial de la Policia Local de la Unitat Nocturna de
la Relació de Llocs de Treball de Personal Funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa,
mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari.
La regidora delegada, el dia 30 de setembre de 2016 amb el núm. 2016-5501, ha
dictat la següent resolució:
"DECRET.
1. Vista la resolució d'Alcaldia núm. 2016-4694 de data 18 d'agost de 2016, per la qual
s'aproven les bases i la convocatòria del procés de provisió d'un lloc de treball d'oficial
de la Policia Local de la Unitat Nocturna de la Relació de Llocs de Treball de personal
funcionari de l'Ajuntament d'Eivissa, mitjançant el sistema de comissió de serveis de
caràcter voluntari.
2. Vist que el termini que prescriu el punt 4.1 de les Bases abans esmentades, és d'un
màxim de 3 dies hàbils per dictar resolució, per la qual s’aprova la llista provisional de
persones admesos i exclosos al procés de provisió.
3. Atès que l'Ajuntament està a l'espera de rebre instruccions de la Direcció General
d’Emergències i Interior de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques del
Govern de les Illes Balears, que va sol·licitar un informe a l’Advocacia de la Comunitat
Autònoma per unificar criteris atesa la transcendència de les qüestions plantejades
pels serveis jurídics municipals en relació amb els certificats de dispensa del requisit
de titulació que va emetre l'EBAP d'acord amb una normativa que es troba derogada
en l’actualitat, ja que poden afectar altres funcionaris que es troben en la mateixa
situació.
4. D'acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m'han
estat delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2015-3954 de data 24 de juny de
2015 (BOIB núm. 104, de 11/07/2015),
RESOLC:
PRIMER. Suspendre el termini previst en el punt 4.1 de les bases per dictar resolució
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per la qual s'aprova la llista provisional de persones admesos i exclosos al procés de
provisió, fins que la Direcció General d’Emergències i Interior de la Conselleria
d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears comuniqui a
l'Ajuntament el criteri a seguir en relació amb els certificats de dispensa del requisit de
titulació, tot això d'acord amb l'informe a l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears que ha sol·licitat aquesta Direcció General i que es troba pendent
d'emissió.
SEGON. Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis de la seu electrònica
de l'Ajuntament d'Eivissa , a la pàgina web municipal (http://www.eivissa.es) i a la
intranet municipal.
Eivissa
En don fe,
LA REGIDORA DELEGADA

EL SECRETARI ACCTAL.
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Eivissa,
LA REGIDORA DELEGADA
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