
Edicte

Publicació  de  la  resolució  de  rectificació  de  les  errades  materials  de  les  Bases
específiques  que  regiran  la  convocatòria  d’una  plaça  de  policia  local  de
l’ajuntament  de  Costitx  mitjançan  procediment  extraordinary  publicades  en  el
BOIB num. 2 de 04/01/2020. 

           “Vist que per Decret de Batlia de data 02/01/2020, s’aprovaren les bases específiques
que regiran la convocatòria de 1 plaça de Policia Local de l’Ajuntament de Costitx, i 
            Vist que hi ha les següents errades materials:
Base Segona. Requisits i  condicions de les persones aspirants.  “Amb anterioritat  al
nomenament  com a personal  funcionari  en  pràctiques,  la  persona interessada ha de fer
constar la manifestació que no exerceix cap càrrec o activitat en el sector públic dels que
delimita l’article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, i que no percep pensió de jubilació, retiro o orfandat.
En el cas d’exercir activitat privada, ho haurà de declarar en el termini de deu dies des de la
toma  de  possessió,  amb  la  finalitat  de  què  la  Corporació  pugui  adoptar  l’acord  de
compatibilitat o incompatibilitat.”
I hauria de dir:
Base Segona. Requisits i  condicions de les persones aspirants.  “Amb anterioritat  al
nomenament com a personal funcionari de carrera, la persona interessada ha de fer constar
la manifestació que no exerceix cap càrrec o activitat en el sector públic dels que delimita
l’article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques, i que no percep pensió de jubilació, retiro o orfandat. En el cas
d’exercir activitat privada, ho haurà de declarar en el termini de deu dies des de la toma de
possessió,  amb la finalitat de què la Corporació pugui  adoptar l’acord de compatibilitat o
incompatibilitat.”
Base Onzena.  Presentació de documents. “Una vegada publicada la llista de persones
aprovades amb plaça en el tauló d’anuncis de la seu electrònica, web municipal i BOIB, les
persones aspirants que figuren disposen d’un termini de 20 dies naturals des de la data de
publicació  per a presentar  els  documents que acreditin  que compleixen els requisits  que
exigeix la convocatòria.”
I hauria de dir:
“Una vegada publicada la llista de persones aprovades amb plaça en el tauló d’anuncis de la
seu electrònica, web municipal  i  BOIB,  les persones aspirants que figuren disposen d’un
termini de 20 dies hàbils des de la data de publicació per a presentar els documents que
acreditin que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria.”

Per la qual cosa RESOLC

Primer: aprovar la rectificació de les bases específiques que regiran la convocatòria de 1
plaça de Policia Local de l’Ajuntament de Costitx, mitjançant el procediment Extraordinari del
Decret Llei 1/2017, de 13 de gener, d’acord que es transcriu a continuació:
Base Segona. Requisits i  condicions de les persones aspirants.  “Amb anterioritat  al
nomenament com a personal funcionari de carrera, la persona interessada ha de fer constar
la manifestació que no exerceix cap càrrec o activitat en el sector públic dels que delimita



l’article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques, i que no percep pensió de jubilació, retiro o orfandat. En el cas
d’exercir activitat privada, ho haurà de declarar en el termini de deu dies des de la toma de
possessió,  amb la finalitat de què la Corporació pugui  adoptar l’acord de compatibilitat o
incompatibilitat.”
Base Onzena.  Presentació de documents. “Una vegada publicada la llista de persones
aprovades amb plaça en el tauló d’anuncis de la seu electrònica, web municipal i BOIB, les
persones aspirants que figuren disposen d’un termini de 20 dies naturals des de la data de
publicació  per a presentar  els  documents que acreditin  que compleixen els requisits  que
exigeix la convocatòria.”, 

Segon: remetre a exposició pública la rectificació de dites bases.

Tercer: donar compte al Ple de la seva aprovació a la propera Sessió Plenària.”

El que s’exposa al públic a l’efecte de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les
policies locals de Illes Balears; del Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de Illes Balears; I de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de Illes Balears i de
les mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Costitx, 30 de gener de 2020
EL BATLE
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