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EXPEDIENT: S-27/2019-Provisió 4 places policia local
2019/3940SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
TIPUS:
TÍTOL: PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES DE POLICIA
LOCAL DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA COM A PERSONAL FUNCIONARI DE
CARRERA MITJANÇANT PROCEDIMENT EXTRAORDINARI D´ACCÈS.
ÒRGAN COMPETENT: BATLIA

RESOLUCIÓ DE BATLIA D´ELEVACIÓ A DEFINITIU EL LLISTAT
PROVISIONAL D´ASPIRANTS I CONVOCATÒRIA PRIMER EXERCICI DE
LA FASE D´OPOSICIÓ

Bàrbara Rebassa Bisbal

Vist que en data 13 de febrer de 2.020, mitjançant Resolució de Batlia número
193/2020, es va acordar la modificació del punt 6.1.1. de les bases, en relació a
les proves físiques i com a conseqüència de la modificació, es va acordar la
publicació de les bases modificades al BOIB i al tauler d´anuncis de
l´Ajuntament i l´anunci de la convocatòria al BOE, concedint un nou termini per
presentar sol·licituds.
Vist que en data 20 de febrer de 2.020 es va publicar al BOIB número 22 la
Rectificació de les bases de la convocatòria i l´apertura d´un nou termini de
presentació de sol·licituds, a partir de l´endemà de la publicació de la
convocatòria al BOE.
Vist que en data 11 de març de 2.020 ha estat objecte de publicació al BOE
(62/2020) la convocatòria del procediment selectiu per a la provisió de quatre
places de Policia Local, concedint un termini de vint dies hàbils, comptadors
des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOE per la presentació
de sol·licituds de participació.
Vist que en data 14 de març de 2.020 es va decretar l´estat d´alarma. D´acord
amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l´estat d´alarma per a la gestió de la situació de crisis
sanitària ocasionada pel COVID-19, la qual estableix al seu apartat primer que
es suspenen termes i s´interrompen els terminis per a la tramitació dels
procediments de les entitats del sector públic, els quals es reprendran en el
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Mitjançant Decret de Batlia número 1.978/2019, de data 28 de novembre de
2.019, es varen aprovar la convocatòria i les bases que regiran el procediment
selectiu per a la provisió de 4 places de policia local de l’Ajuntament d’Alcúdia,
pel procediment extraordinari d´accés que preveu la disposició transitòria
primera del Decret Llei 1/2017, de 13 de gener, com a personal funcionari de
carrera, corresponent a l’escala d’Administració Especial, subescala serveis
especials, grup C, subgrup C1 de la categoria de policia local, incloses en la
oferta d´ocupació pública de l´any 2018 de l´Ajuntament d´Alcúdia, mitjançant
concurs-oposició, la qual fou objecte de publicació en data 3 de desembre de
2.019 al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament d’Alcúdia,
(http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), així com al BOIB 163/2019, de 3 de
desembre, als efectes establerts a l’article 45 de la Llei 39/2.015.
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moment en que perdi vigència dit reial decret, o en el seu cas, les pròrrogues
del mateix.
Vist que en data 22 de maig de 2.020, el Reial Decret 537/2020 pel qual es
prorroga l´estat d´alarma, va acordar l´aixecament de la suspensió i de la
interrupció dels terminis administratius, establint amb efectes de 1 de juny de
2020 la represa del còmput dels terminis administratius suspesos per la
Disposició Addicional 3ª del Reial Decret 463/2020.
Vist que el termini per presentar noves sol·licituds de participació es va iniciar el
dia 12 de març, quedant suspès en data 14 de març i es reprèn el dia 1 de juny,
el termini per presentar noves sol·licituds va finalitzar el dia 24 de juny de 2020.

La part dispositiva de l’esmentada resolució atorgava un termini deu (10) dies
hàbils, a comptar des del següent a la publicació de la resolució en el Tauler
d’anuncis
electrònic
de
l’Ajuntament
d’Alcúdia
(http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), per presentar esmenes o adjuntar els
documents que siguin preceptius.

Bàrbara Rebassa Bisbal

El termini per esmenar va finalitzar el dia 20 de juliol de 2020, sense que
s´hagin presentat al·legacions ni reclamacions contra el llistat provisional, per la
qual cosa es considera elevada a definitiva la llista provisional de persones
admeses i excloses, sense que calgui tornar-la a publicar.
És per això que fent ús de les atribucions que em confereixen l’apartat g) de
l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, l’apartat d) de l’article 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local; i l’apartat 14 de l’article 41 del Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
RESOLC
PRIMER.- Elevar a definitiu el llistat provisional d´aspirants admesos i exclosos.
SEGON.- Convocar els aspirants admesos i que no han acreditat l´exempció
per a la realització de les proves físiques a la realització del primer exercici de
la fase d’oposició de la convocatòria, consistent en la prova d´aptitud física, que
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Mitjançant decret d’aquesta Batlia, núm. 1218/2020, de 6 de juliol de 2020, es
va aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses al procediment
selectiu, el qual fou publicat al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament en
data 6 de juliol de 2020.
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tindrà lloc el dilluns dia 27 de juliol de 2.020, a les 10’00 hores del matí, al
Poliesportiu de Pollença (camí del cementeri, Pollença).
Per poder efectuar aquesta prova, les persones aspirants hauran de lliurar al
tribunal qualificador, el mateix dia de la prova i abans de la hora d´inici de les
mateixes, un certificat mèdic en el que es faci constar que reuneix les
condicions físiques necessàries per portar-les a terme.
TERCER.- Publicar la present Resolució en el Tauler d’anuncis electrònic de
l’Ajuntament d’Alcúdia (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), als efectes
oportuns.
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La Batlessa,

N´he pres raó,
El secretari

Bàrbara Rebassa Bisbal

Joan Seguí Serra
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Alcúdia, en data de la signatura electrònica.
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