
 

ANUNCI

Resolució de data 31 d'octubre de 2017, per la qual s'aprova la llista provisional 
de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES,  del procés selectiu per a proveir, 
com a personal  funcionari  de carrera,  cinc places  de Policia  Local  vacants i 
dotades  pressupostàriament  ocupades  per  personal  funcionari  interí, 
corresponents  a  l’Oferta  d’Ocupació  Pública  de  l’any  2016,  es  nomena  els 
membres del Tribunal Qualificador, i es fixen les dades dels exercicis prevists a 
la base 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3.a). 

La regidora delegada, el dia 31 d’octubre de 2017 ha dictat la següent resolució:

"DECRET:

1.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2017-5504 de data 31/08/2017 es va aprovar la 
convocatòria  i  les  bases  que  ha  de  regir  el  procés  selectiu  per  a  proveir,  com a 
personal  funcionari  de  carrera,  cinc  places  de  Policia  Local  vacants  i  dotades 
pressupostàriament ocupades per personal funcionari interí, corresponents a l’Oferta 
d’Ocupació  Pública  de  l’any  2016,  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,  pel  sistema  d'accés  de  torn  lliure,  per  concurs  oposició,  mitjançant  el 
procediment  extraordinari  d’accés a les plantilles de les policies locals  de les Illes 
Balears, que ha estat publicat al butlletí oficial de les Illes Balears núm. 108 de data 
02/09/2017

2.- Atès que l'extracte de la convocatòria ha estat publicat al butlletí oficial de l'Estat 
núm. 227 de data 20/09/2017 i que ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds 
per prendre part en el procediment selectiu.

3.-  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.- Aprovar la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES 
del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, cinc places de 
Policia Local vacants i dotades pressupostàriament ocupades per personal funcionari 
interí, corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016.

Aquesta  llista  provisional  d’aspirants  es  considerarà  automàticament  elevada  a 
definitiva si no es presenten reclamacions. 

 



 

LLISTA DE PERSONES ADMESES:

NÚM. LLINATGES I NOM D.N.I.
REALITZACIÓ

PROVA 
CATALÀ

REALITZACIÓ 

PROVA FISICA

1 BERMUDEZ PACHECO ANTONIO 46956286S NO NO

2 CUBEL HERNANDEZ ANTONIO MIGUEL 46959493W SI NO

3 DEL SALTO FAJARDO DANIEL 37336834Z NO NO

4 DEL SALTO FAJARDO JAVIER 37336833J NO NO

5 GARCIA ESCUDERO PABLO FACUNDO 43106695A NO SI

6 GONZALEZ PEREZ JESUS 46956608S NO NO

7 MORENO GIMENEZ CARLOS 46062517A NO NO

8 MORENO TORRES IGNACIO 47255430K NO NO

9 NICOLAS CADENA RUBEN 46959285R NO SI

10 PEREZ CAPELLA JUAN 43175279R NO SI

11 PINTO CONESA BERNARDO 47251268E NO SI

12 RAMON TUR JAIME 47250465R NO NO

13 ROSADO CALERO VICTORIA ISABEL 47250543X NO SI

14 SOLER TRIAS SEBASTIAN 43172534Q NO SI

15 VALIENTE PRIO VICTOR 43158718T NO NO

16 VENTURA PATERNA PEDRO 46954429K NO SI

17 VILLANUEVA GAYÀ ANDRÉS 41519022C NO NO

18 YEPES HERNANDEZ EVA 46954550G NO NO

 

LLISTA DE PERSONES EXCLOSES:

NÚM. LLINATGES I NOM D.N.I. MOTIU 

1 POMAR PORTILLA PABLO 43147410P 1, 2 

 

 



 

MOTIUS EXCLUSIÓ:

1.-  No  presenta  fotocopia  compulsada  del  diploma d’aptitud  del  curs  de  formació 
bàsica de la categoria de Policia Local expedit per l’EBAP o l’òrgan competent i en 
plena validesa.

2.- No presenta fotocopia compulsada de la titulació exigida.

SEGON.- Nomenar els membres del Tribunal Qualificador conforme la base cinquena 
de la convocatòria.

President:    Titular:   Sr. Manuel Ayala García 

                    Suplent: Sr. José María Prats Ferrer

Vocal:          Titular:   Sr. Julian Cordoba Moreno

                     Suplent: Sr. Angel Sánchez Chaparro

 Vocal designat per la Direcció General d'Emergències i Interior del Govern Balear:

                    Titular:   Sr. Jaime Ramón Planells

                    Suplent: Sr. Armando Riera Martínez

Vocal designat per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

                    Titular:   Sr. Juan Ignacio Hernández Peña  

                    Suplent: Sr. Alejandro Ponce Costa 

Secretari:     Titular:   Sr. Antonio Cardona Torres

                    Suplent: Sr. Juan Antonio Mangas Pulido

Assessora Tècnica prova de català: Sra. Margarita Torres Planells 

TERCER.- Convocar el Tribunal Qualificador i les persones aspirants admeses que no 
han acreditat  el  coneixement  de la  llengua catalana exigit,  per  a  la  realització  del 
primer exercici previst a la base 6.1.1 de la convocatòria, el dia 22 de novembre de 
2017 a les 09.30 hores al carrer de Canàries núm. 35, Edifici Sa Colomina, Torre 2 , 4t.  
Pis.

QUART.- Convocar el Tribunal Qualificador, les persones aspirants admeses que han 
acreditat el coneixement de la llengua catalana exigit, i aquelles que siguin declarades 
aptes pel Tribunal per haver superat la prova, així com aquelles que no han acreditat 
estar exemptes de la realització de la prova d'aptitud física, per a la realització del 
segon exercici previst a la base 6.1.2 de la convocatòria (Prova d'aptitud física), el dia 
29 de novembre a les 09.30 hores,  a les instal·lacions esportives de Can Misses, 
carrer de Campanitx núm. 26.

CINQUÈ.- Convocar el Tribunal Qualificador, les persones aspirants admeses que han 
acreditat el coneixement de la llengua catalana exigit i estar exemptes de la realització 
de la  prova d'aptitud física i  aquelles que siguin declarades aptes pel  Tribunal  per 
haver superat les proves abans esmentades, per a la realització de la primera fase del 
tercer exercici previst a la base 6.1.3.a) de la convocatòria (Prova de coneixements), el 
dia  11 de desembre a les 09.30 hores,  al  carrer  de Canàries núm.  35,  Edifici  Sa 
Colomina, Torre 2 , 4t. Pis.

 



 

SISÈ.- Ordenar  la  publicació  d’aquesta  resolució  al  tauler  d’anuncis  de  la  seu 
electrònica  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  i  a  la  pàgina  web  municipal 
(http://www.eivissa.es) i concedir un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de 
la publicació d’aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions.

Eivissa,  LA  REGIDORA  DELEGADA  Estefanía  Torres  Sánchez  En  don  fe,  EL 
SECRETARI ACCTAL Joaquim Roca Mata"

Eivissa,

LA REGIDORA DELEGADA

(document signat electrònicament al marge)
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