Procediment

16530/2019

Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball

DECRET:
1.- Atès que per decret d’Alcaldia núm. 2020-3459 de data 23/06/2020 es varen
nomenar els membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu per a proveir, com
a personal funcionari de carrera, una plaça d’inspector/a de la Policia Local, i es va
convocar el Tribunal Qualificador i a les persones aspirants admeses per a la
realització dels exercicis de la fase d’oposició d’aquest procés selectiu.

“5.2. Composició.

[...]”
3.- Vist l’informe emès pel president i la secretària del Tribunal Qualificador en data
25/06/2020, del tenor literal següent:
“Reunits a les 12,00 hores a la quarta planta de l’edifici CETIS seu municipal de
l’Ajuntament d’Eivissa, els següents membres:
President: Titular: Sr. Ivan Castro Sánchez
Vocal: Titular: Sr. Jaime Ramón Planells
Vocal designat per la Direcció General d'Emergències i Interior del Govern Balear:
Titular: Sr. Francisco Javier Verdugo Sedas
Vocal designat per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)
Titular: Sr. Juan Carlos Mora Muñoz
Secretària: Titular: Sra. Eva María Riera Lock
Es fa constar que els membres proposats per formar part del tribunal qualificador:
el Sr. Jaime Ramón Planells i el Sr. Francisco Javier Verdugo Sedas expressen
que no tenen el grau de titulació requerit a la plaça d’inspector/a de la Policia
Local.
Atès d’aquesta informació, el president, el Sr. Ivan Castro Sánchez dona per
conclosa i nul·la la constitució del tribunal qualificador i trasllada d’aquesta
informació al departament de Recursos Humans, per tal de prendre les mesures
adients.
Eivissa,
EL PRESIDENT

LA SECRETARIA

DECRET

Joaquim Roca Mata (2 de 2)
Secretari Acctal
Data Signatura: 26/06/2020
HASH: f7d158cc22a9e3427d5a495227b11fbd

La composició dels Tribunals ha de ser predominantment tècnica; tots els
membres han de tenir titulació igual o superior a les exigides per a l’accés a les
places convocades.
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2.- Atès que la base cinquena de les bases que han de regir la convocatòria per a la
provisió d’una plaça d’inspector/a de policia local a la plantilla de personal funcionari
de carrera de l’Ajuntament d’Eivissa, estableix el que es transcriu a continuació:
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4.- 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 data 7/03/2020),
RESOLC:
PRIMER. Revocar el decret d’Alcaldia núm. 2020-3459 de data 23/06/2020 i, en
conseqüència, deixar sense efecte el nomenament dels membres del Tribunal
Qualificador, així com també les dates previstes per a la realització dels exercicis de la
fase d’oposició.

LA REGIDORA DELEGADA

EL SECRETARI ACCTAL.
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En don fe,
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Eivissa,

Número: 2020-3562 Data: 26/06/2020

SEGON. 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).

