Procediment

25134/2020

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

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 per decret d’Alcaldia núm. 2021-0277, de data 28.02.2021, es va aprovar
la llista provisional de persones admeses i excloses i es varen fixar les dates de les
diferents proves.
4.- A causa de l'elevat nombre d'al·legacions als resultats de la segona prova
presentades pels aspirants durant els dies 22, 23 i 24 de febrer de 2021 i donada la
impossibilitat de resoldre-les totes abans del dia 26 de febrer, data de realització del
següent exercici.
5.- D'acord amb els antecedents assenyalats i fent ús de les atribucions que m'han
estat delegades mitjançant el Decret d'Alcaldia núm. 2020-1083 de data 19 de febrer
de 2020 (BOIB núm. 29 de 7/03/2020),
RESOLC:
PRIMER.- Revocar parcialment el decret d’Alcaldia núm. 2021-0277 de data
28.02.2021, i en conseqüència ajornar la realització del tercer exercici previst a la base
6.1.3 de la convocatòria (Prova d’aptitud física) prevista per al dia 26 de febrer de 2021
a les 9:00 hores i del quart exercici previst a la base 6.1.4 (Prova d’aptitud psicotècnica
i de personalitat) previst per al dia 2 de març de 2021 a les 11:00 hores.
SEGON.- Convocar el Tribunal Qualificador i a les persones aspirants que han superat
la segona prova per a la realització del tercer exercici (Prova d’aptitud física) que es
dura a terme el dia 4 de març de 2021, a les 9:00 hores, a les Instal·lacions esportives
de Can Misses, carrer de Campanitx núm. 26.
TERCER.- Convocar el Tribunal Qualificador i a les persones aspirants que superin la
tercera prova per a la realització del quart exercici (Prova d’aptitud psicotècnica i de
personalitat) que es dura a terme el dia 11 de març de 2021, a les 11:00 hores, a
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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.
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l’Edifici Cetis, carrer de Canàries núm. 35, 4t pis.
QUART.- Informar als aspirants que han de realitzar les proves mitjançant trucada
telefònica dels canvis produïts en el procés selectiu.
CINQUÉ.- Ordenar la publicació d’aquesta resolució 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).
Eivissa,
En don fe,
LA REGIDORA DELEGADA

EL SECRETARI ACCTAL.
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