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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT D'ARTÀ

402743 Exp. 2021/3361. Correcció d’error material de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 15 de
juliol de 2021 i de les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu de promoció interna
per cobrir, com a personal funcionari de carrera, dues (2) places vacants de la categoria d’oficial de
Policia Local de l’Ajuntament d’Artà

La Junta de Govern Local de 2 de setembre de 2021 va adoptar l'acord següent:

"La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Artà, en sessió de 15 de juliol de 2021, va aprovar la convocatòria i les bases específiques
reguladores del procés selectiu de promoció interna per cobrir, com a personal funcionari de carrera, dues (2) places vacants de la categoria
d'oficial de Policia Local de l'Ajuntament d'Artà, mitjançant procediment ordinari i sistema d'oposició;

Atès que s'ha detectat un error material a l'acord de dia 15 de juliol de 2021 on consta que el procediment és ordinari i pel sistema d'oposició;

Atès que s'ha detectat un error material a les bases de la convocatòria al punt 7.2 Segon exercici: casos pràctics de les bases;

Atès que s'ha detectat un error material a l'annex 2 de les bases;

D'acord amb el que estableix l'article 109.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques;

Els reunits acorden, per unanimitat:

 Acordar la rectificació de l'error material detectat en la part expositiva de l'acord de la Junta de Govern Local de dia 15 de juliol dePrimer.-
2021, de manera que allà on diu:

"Atès que s'han redactat les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu de promoció interna per cobrir, com a personal
funcionari de carrera, dues places vacants de la categoria d'oficial de Policia Local de l'Ajuntament d'Artà mitjançant procediment
ordinari i sistema d'oposició."

Ha de dir:

"Atès que s'han redactat les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu de promoció interna per cobrir, com a personal
funcionari de carrera, dues places vacants de la categoria d'oficial de Policia Local de l'Ajuntament d'Artà mitjançant procediment
ordinari i sistema de concurs-oposició."

 Acordar la rectificació de l'error material detectat en el primer punt de la part dispositiva de l'acord de la Junta de Govern Local deSegon.-
dia 15 de juliol de 2021, de manera que allà on diu:

"1. Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del procés selectiu de promoció interna, per cobrir, com a personal
funcionari de carrera, dues places vacants de la categoria d'oficial de policia local de l'Ajuntament d'Artà, mitjançant procediment
ordinari i sistema d'oposició."

Ha de dir:

"1. Aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del procés selectiu de promoció interna, per cobrir, com a personal
funcionari de carrera, dues places vacants de la categoria d'oficial de policia local de l'Ajuntament d'Artà, mitjançant procediment
ordinari i sistema concurs oposició."

 Modificar l'apartat 7.2 de les bases de manera que allà Tercer.- on diu:

"7.2. Segon exercici: casos pràctics

Consisteix a resoldre dos casos pràctics relacionats amb el temari de l'annex 1 de la convocatòria i amb les funcions policials, que
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s'han de determinar mitjançant un sorteig públic d'entre un mínim de tres alternatives diferents establertes per sorteig. La valoració
d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.

La durada de la prova serà de 120 minuts."

Ha de dir:

"7.2. Segon exercici: casos pràctics

Consisteix a resoldre dos casos pràctics relacionats amb el temari de l'annex 1 de la convocatòria i amb les funcions policials, a triar
per les persones aspirants entre tres alternatives que s'han d'establir per sorteig.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.

La durada de la prova serà de 120 minuts."

 Modificar l'annex 2 de les bases de manera que allà Quart.- on diu:

"Annex 2. Mèrits a valorar en el sistema de concurs per mobilitat."

 Ha de dir:

"Annex 2. Mèrits a valorar en el sistema de promoció interna."

 Publicar aquesta modificació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears."Cinquè.-

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant la Junta de
Govern Local d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord, de conformitat amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé interposar
directament recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà de la publicació d'aquest acord, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa. Si optau per interposar el recurs de reposició potestatiu no podreu interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell
sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci.

No obstant l'anterior, es pot interposar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i l'article 40 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

 

Artà, 7 de setembre de 2021

El batle
Manuel Galán Massanet

 

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

21
/1

24
/1

09
60

88

http://boib.caib.es/

		2021-09-08T19:39:40+0200
	BUTLLETI OFICIAL DE LES ILLES BALEARS1631122780947
	Aprobación del documento




