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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE BUNYOLA

8738 Resolució de la Regidora de Funció Pública, Benestar Comunitari i Igualtat núm. 2022-0996, de data
13 d’octubre de 2022, de l’Ajuntament de Bunyola, per la qual es modifiquen les bases de la
convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball per cobrir les possibles vacants en la
categoria de Policia Local

La Sra. Mercè Bujosa Estarellas, en la seva condició de Regidora de funció pública, benestar comunitari i igualtat de la Corporació Local,

FA SABER

Que, aprovada la modificació per resolució de la Regidora de funció pública, benestar comunitari i igualtat núm. 2022-0996, de data 13
d'octubre de 2022, de les bases de la convocatòria per a la constitució d'una Borsa de Treball per cobrir les possibles vacants en la categoria
de Policia Local.

A la Base PRIMERA. Objecte, procediment de selecció i normativa, en el punt 4 s'estableix:

«Els nomenaments com a personal Funcionari interí que s'efectuïn a les persones aspirants de la Borsa de Treball seran conformes
al que es disposa en l'article 41.2 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears. Es
podran ocupar llocs de treball per personal Funcionari interí nomenat per al desenvolupament de funcions pròpies del personal
Funcionari de carrera, sempre que es produeixi alguna de les circumstàncies següents:

a) L'existència de places vacants quan no sigui possible cobrir-les per personal Funcionari de carrera incloses en l'Oferta
d'ocupació pública del mateix any o la de l'any següent. La vigència màxima del nomenament serà de tres anys
improrrogables, el transcurs dels quals determina, en tot cas, el cessament del Funcionari interí.
b) La substitució transitòria de les persones titulars.
c) Quan sigui necessari el nomenament de Funcionari interí per manca d'efectius.»

- Ha de dir i constar de la forma següent:

«Els nomenaments com a personal Funcionari interí que s'efectuïn a les persones aspirants de la Borsa de Treball seran conformes
al que es disposa en l'article 41.2 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears. Es
podran ocupar llocs de treball per personal Funcionari interí nomenat per al desenvolupament de funcions pròpies del personal
Funcionari de carrera, sempre que es produeixi alguna de les circumstàncies següents:

a) L'existència de places vacants quan no sigui possible cobrir-les per personal Funcionari de carrera incloses en l'Oferta
d'ocupació pública del mateix any o la de l'any següent. La vigència màxima del nomenament serà de tres anys
improrrogables, el transcurs dels quals determina, en tot cas, el cessament del Funcionari interí.
b) La substitució transitòria de les persones titulars.»

El que es publica per a general coneixement i efectes.

 

(Signat electrònicament: 13 d'octubre de 2022)

La regidora Funció Pública, Benestar Comunitari i Igualtat
Mercè Bujosa Estarellas

(Delegació de firma per Decret núm.2019-304)
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