ANUNCI
Bases i convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de
serveis de caràcter voluntari, per lliure designació del lloc de treball de
coordinador/a a la qual correspon la prefectura de la policia local de
l’Ajuntament de Costitx
El Batle-President de l’Ajuntament de Costitx ha dictat Resolució de Batlia, de
data 19 d’octubre de 2020, mitjançant la qual s’aprova la convocatòria per
proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, per
lliure designació del lloc de treball de coordinador/a a la qual correspon la
prefectura de la policia local de l’Ajuntament de Costitx.
1. Objecte de la convocatòria
L’objecte de la convocatòria és proveir mitjançant comissió de serveis de
caràcter voluntari per lliure designació el lloc de treball de coordinador/a, al qual
correspon la prefectura de la policia local de l’Ajuntament de Costitx, de la
categoria de policia, amb dotació pressupostària en la plantilla orgànica de
l’Ajuntament de Costitx, d’acord amb l’article 46 del Decret 40/2019, de 24 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals
de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del
Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears.
2. Característiques de lloc de treball
El lloc de treball convocat té les següents característiques:
Escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe Policia
Local-Coordinador, grup de classificació C1.
3. Requisits
1.Ser funcionari/a de carrera de la categoria de policia de l’Ajuntament de
Costitx o d’altres municipis o d’altres cossos o forces de seguretat sempre que
pertanyi a l’escala o categoria esmentada o altra superior.
2. Estar en servei actiu
3. Complir amb els requisits de l'article 32 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol,
modificada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre i la resta de requisits del lloc
convocat.
4. Grup C1 o superior
5.Escala Administració especial
6. Subescala serveis especials
7. Grau de coneixent de la llengua catalana: B2
4. Durada
La durada, és de dotze mesos. La durada màxima d’un any es pot prorrogar,
amb la justificació prèvia de l’òrgan competent, per un termini màxim de dos
anys. Quan les necessitats del servei ho requereixin, l’òrgan competent de la
corporació local pot prorrogar aquest termini.
Les persones que estiguin en una comissió de serveis tindran reserva del lloc
d’origen mentre duri la comissió i percebran les retribucions corresponents al
lloc que efectivament ocupin.
5. Publicitat
Aquesta convocatòria es publica en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, a la
seva pàgina web i en el BOIB.

6. Presentació de sol·licituds i documentació
1.Les sol·licituds de participació en la convocatòria, juntament amb la
documentació que correspongui, s’han de presentar en el registre d’entrada de
l’Ajuntament de Costitx, o en qualsevol de les formes que preveu la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
2.El model de sol·licitud a utilitzar per part dels aspirants és lliure i haurà de
recollir expressament: manifestació de que es reuneixen tots i cada un dels
requisits o condicions exigits a la data de finalització del termini de presentació.
3.El termini de presentació de sol·licituds és de 7 dies hàbils comptadors a
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
4.Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud:
-Fotocopia del document nacional d’identitat
-Fotocopia autenticada dels documents que acreditin el compliment dels
requisits indicats a la base tercera.
-Currículum am la relació dels mèrits professionals i acadèmics, amb índex de
la documentació.
5. Les persones que es presentin a aquesta convocatòria donen el seu
consentiment perquè l’administració tracti les seves dades personals en els
termes de la normativa vigent de protecció de dades.
7. Admissió dels aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de
tres dies hàbils es declararà aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos
que es publicarà en la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
Costitx. Es concedirà un termini de dos dies hàbils des de la publicació per
esmenar errades i possibles reclamacions.
La llista provisional de persones admeses i excloses es considerarà
automàticament elevada a definitiva si no s’hi presenten reclamacions.
Si hi hagués reclamacions seran estimades o desestimades, si s’escau, en el
termini màxim de dos dies, en una nova resolució amb la qual s'aprovi la llista
definitiva que es farà pública a la pàgina web i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de Costitx.
8. Procediment
Els aspirants podran ser convocats, en cas de considerar-se oportú, a la
realització d’una entrevista sobre qüestions derivades de la seva trajectòria
professional i qualssevol altres que l'òrgan competent consideri necessàries,
amb la finalitat de determinar la idoneïtat del candidat per al seu nomenament.
Es valorarà especialment:
-Tenir el diploma d’aptitud del curs de Programa Marc Agent Tutor.
-Tenir disponibilitat horària per atendre fets imprevists.
-Trajectòria professional realitzada a altres Ajuntaments.
La convocatòria serà resolta pel batle, en el termini màxim d’un mes .
Es formularà directament la proposta d’adjudicació definitiva a favor de la
persona que creu més idònia de forma motivada, sempre que la persona
seleccionada compleixi els requisits establerts, després d’haver-se exhaurit el
termini de presentació de sol·licituds. La convocatòria pot ser declarada deserta
si cap dels candidats aconseguís el nivell suficients per al lloc segons el parer
motivat de l’òrgan competent.

La
proposta d’adjudicació definitiva es publicarà a la pàgina web de
l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de la corporació.
9- Impugnació
Les presents bases i convocatòria així com la resolució d’adjudicació que dicti
el batle podran ser impugnades conforme al que estableix la Llei 39/2015, d’1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Costitx, 19 d’octubre de 2020
EL BATLE

