
 

ANUNCI

Resolució de data 4 de juny de 2018,  per la qual s'aprova aprova la constitució 
de  la  borsa  d'interins  pel  sistema  ordinari  de  selecció,  derivada  del  procés 
selectiu  per  a  proveir,  com a  personal  funcionari  de  carrera,  cinc  places  de 
Policia Local vacants corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016. 

La regidora delegada, el dia 4 de juny de 2018 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, Sotsescala 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 en el procés selectiu s’han observat tots els tràmits legals i reglamentaris i 
que de conformitat amb la base tretzena de la convocatòria, es constituirà una borsa 
per nomenar personal funcionari interí amb les persones aspirants que hagin superat 
com a mínim la prova de coneixements tipus test d’aquesta convocatòria.

3. Vista l'acta del Tribunal Qualificador  de data 21 de maig de 2018, en la què figura la 
llista definitiva de les persones aspirants que no han estat incloses a la llista d'aprovats 
a l'objecte de constituir la borsa de treball derivada del procés selectiu.

4. Vist el que disposa la base 13.1.3. segons la qual :“Els aspirants que hagin superat  
com a mínim la prova de coneixements tipus test passaran a constituir una borsa de  
treball  de  funcionaris  interins  de  la  categoria  a  la  qual  es  refereix  aquest  procés  
selectiu, i podran ser requerits sempre segons l’ordre de puntuació obtinguda en les  
proves, per cobrir les vacants i/o necessitats que puguin sorgir en el lloc de treball de  
la mateixa categoria." 

5. Vist el que disposa la base 13.1.4. segons la qual: "La cobertura dels llocs de treball  
vacants,  en el  moment d’anar-se produint,  s’ha de fer tenint en compte el  nombre  
d’exercicis superats i per ordre estricte de puntuació, de major a menor. 

En  cas  d’empat,  s’ha  de  resoldre  tenint  en  compte,  successivament,  els  criteris  
següents:

a)  Ser  dona,  en  cas  d’infrarepresentació  del  sexe  femení  en  el  cos,  l’escala  o  
l’especialitat de què es tracti,  d’acord amb l’article 61 de la Llei 12/2006, de 20 de  
setembre, per a la dona, segons el qual s’ha de seleccionar la dona, llevat que hi hagi  
motius no discriminatoris per preferir l’home, una vegada considerades objectivament 

 



 

totes  les  circumstàncies  concurrents  en  els  candidats  d’ambdós  sexes,  com  per  
exemple les dels apartats c) o d).

b)  Acreditar  més temps de  serveis  prestats  com a personal  funcionari  interí  o  de  
carrera a l’Ajuntament d’Eivissa.

c) Ser major de 45 anys.

d) Tenir majors càrregues familiars.

e) Ser una dona víctima de violència de gènere.

f) No haver estat objecte de remoció d’un lloc de treball del mateix cos, de la mateixa  
escala o especialitat.

Si persisteix finalment l’empat, s’iniciarà l’ordre per la lletra que determini el sorteig  
anual realitzat per la Secretaria d’Estat per a l’Administració Pública."

 

6.- 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 constitució de la borsa d'interins pel sistema ordinari de selecció, 
derivada del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, cinc 
places de Policia Local vacants corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 
2016 amb les persones aspirants que es detallen a continuació:

 

NUM.

NIF PUNTUACIÓ

1 46959285R 77,02

2 46954429K 75,53

3 46954550G 68,71

4 43172534Q 67,21

5 43175279R 29,83

 

SEGON.- Ordenar la publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis i a la pàgina 
web de l'Ajuntament d'Eivissa (www.eivissa.es).

TERCER.-  Informar a les persones interessades que en contra d'aquesta resolució, 
que posa fi a la via administrativa, es pot interposar: 

a)  Directament,  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós 
Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de 
l'endemà d'haver-ne rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

http://www.eivissa.es/


 

b) Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador 
des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 123 i 124 de la 
Llei  39/2015,  de  l'1  d'octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques. 

Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel 
transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament 
ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini 
de sis mesos a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, de 
l'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

Eivissa, 

                                                                                              En don fe,

LA REGIDORA DELEGADA                                      EL SECRETARI ACCTAL.

(document signat electrònicament al marge)     (document signat electrònicament al marge)

Eivissa,

LA REGIDORA DELEGADA

(document signat electrònicament al marge)
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