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Decret de Batlia
Fets
1. En virtut de la resolució de la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures de data 20 de desembre de
2019, en el BOIB núm. 172 de data 24/12/2019 es va publicar la convocatòria extraordinària per a proveir 15 places
de policia local, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per al seu posterior nomenament com a personal
funcionari de carrera.
2. En el BOIB núm. 4 de data 09/01/2020 es va publicar la resolució de data 30/12/2019, la qual modificava el decret
de data 20/12/2019.
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3. En el BOE núm. 31 de data 05/02/2020 es va publicar l'esmentada convocatòria i s'atorgava un termini de vint dies
hàbils per presentar instàncies per participar-hi.
4. En data 09/06/2020 es va publicar en el web municipal el decret de la Tinença de Batlia de Serveis Generals i
Infraestructures que aprovava la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de 15
places de policia local pel procediment extraordinari.
5. En data 01/07/2020 la Direcció General d’Emergències i Interior ha fet trasllat d’ofici pel qual i, d’acord amb la
base sisena de la convocatòria, fa la proposta dels vocals que han de formar part del Tribunal Qualificador del procés
selectiu, segons la relació de persones comunicades per part de la pròpia Direcció General d’Emergències i Interior i
de l’EBAP.
6. Per Decret de la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures de data 22/07/2020 es va resoldre aprovar
la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria per a proveir 15 places de policia local
i convocar les persones admeses per realitzar la primera prova de coneixements prevista al punt 7 de les bases que
regeixen aquesta convocatòria, dia 26 de setembre de 2020, a les 10:00h al Institut d’Educació Secundària de
Bendinat, situat al carrer Arquitecte Francisco Casas, 13, a Bendinat - Calvià).
Amb posterioritat, es va publicar en el web municipal una nota informativa en la qual es reiterava la data, l’hora i el
lloc de realització de la primera prova i, així mateix, s’aportaven algunes instruccions d’entrada escalonada i de la
documentació i material necessaris per a la realització d’aquesta prova.
Amb motiu d’extremar les mesures per evitar qualsevol tipus de contagi de COVID-19, aquesta Tinença de Batlia
delegada considera necessari realitzar la prova a un espai encara més ampli per a garantir la màxima seguretat de les
persones aspirants a aquesta prova. Arran del canvi d’espai també es fa necessari canviar l’hora de la prova.
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És per això que es fa necessari modificar el punt 2n de la part resolutiva del Decret de la Tinença de Batlia de
Serveis Generals i Infraestructures de data 22/07/2020 i deixar sense efectes la nota informativa publicada, atès que la
present resolució conté totes aquelles dades que les persones aspirants han de saber als efectes d’accedir amb
seguretat a la prova.
Per tot això i, aquesta Tinença de Batlia delegada, en virtut de les competències que li atorga l’article. 21.1.g) de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, d’acord amb la redacció de la Llei 11/1999 de 21
d’abril, disposa la següent
Resolució
1r Allà a on el punt 2n de de la part resolutiva del Decret de la Tinença de Batlia de Serveis Generals i
Infraestructures de data 22/07/2020 diu:
«2º. Convocar les persones admeses per realitzar la primera prova de coneixements prevista al punt 7 de les bases
que regeixen aquesta convocatòria, dia 26 de setembre de 2020, a les 10:00h al Institut d’Educació Secundària de
Bendinat, situat al carrer Arquitecte Francisco Casas, 13, a Bendinat – Calvià).»
Ha de dir:
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«La primera prova de coneixements prevista al punt 7 de les bases que regeixen aquesta convocatòria es realitzarà
el dia 26 de setembre de 2020 a les 10:45 hores al Casal de Paguera, situat al carrer Pins nº 17 de Paguera Calvià.
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Amb caràcter previ, tal i com estableix l'Annex 1 de les bases, a les 09:45 hores, al mateix Casal de Paguera, es durà
a terme el sorteig públic dels qüestionaris tipus tests tant de la primera com de la segona fase de la prova de
coneixements. A tal efecte, poden assistir al sorteig públic els aspirants que ho desitgin, sempre respectant les
distàncies de seguretat.
A les 10:15 hores començarà a distribuir les persones aspirants a les aules per iniciar la primera fase de la prova de
coneixements (tipus test referit al programa de temes que s'assenyala en l'apartat primer, lletra A de l'annex 1 de les
bases) a les 10:45 hores.
Per tal d'escalonar l'entrada, com a mesura de prevenció del Coronavirus, es prega que els aspirants acudeixin amb
el següent ordre:
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10:15: Des d'Alonso Prados fins a Carbonell Nadal
10:20: Des de Clemente Martínez a Gelabert Sampere
10:25: Des de Gili Domenech a Moyano Sañudo
10:30: Des de Muñoz González a Risco Busquets
10:35: Des de Roca Romaguera a Viñau Bisbal.
Aquesta prova finalitzarà a les 12:45 hores.
A les 13:05 hores es començarà a distribuir les persones aspirants a les aules per iniciar la segona fase de la prova
de coneixements (tipus test referit al programa de temes que s'assenyala en l'apartat primer, lletra B de l'annex 1 de
les bases) a les 13:30 hores.
Per tal d'escalonar l'entrada, com a mesura de prevenció del Coronavirus, es prega que els aspirants acudeixin amb
el següent ordre:
13:05: Des d'Alonso Prados fins a Carbonell Nadal
13:10 Des de Clemente Martínez a Gelabert Sampere
13:15: Des de Gili Domenech a Moyano Sañudo
13:20: Des de Muñoz González a Risco Busquets
13:25: Des de Roca Romaguera a Viñau Bisbal.
Aquesta prova finalitzarà a les 15:30 hores.
Es recorda a les persones aspirants que han de portar el DNI o altra documentació original i oficial que acrediti la
seva identitat, bolígraf de color BLAU i que han de complir les instruccions sobre prevenció del Coronavirus que
poden
trobar
en
el
web
municipal
( http://www.calvia.com/servlet/model.web.ShowDoc?
KDOCUMENTACIO=50025&TABLENAME=WEB.DOCUMENTACIO&pageProcessKey=LOADINGDOCUMENT
&ts=1594889409008)».
2n Deixar sense efectes la nota informativa publicada en el web municipal, atès que el contingut d’aquesta queda
substituït pel que es disposa en la present resolució.
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3r Exposar aquesta resolució en el web municipal de l’Ajuntament de Calvià.

El tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures
Juan Recasens Oliver
(Delegació per resolució de Batlia de data 17/06/2019)
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