Assumpte

2812/2020
Oposició per a cobrir cinc places de personal funcionari de
carrera Policia Local (Grup C subgrup C1)

ACLARIMENT SOBRE EL TEMARI DEL PROCÉS SELECTIU
En data 20 d’octubre de 2020 es varen publicar les bases que han de regir la
convocatòria per a cobrir com a personal funcionari de carrera cinc places de
Policia Local mitjançant sistema d’oposició per torn lliure al BOIB núm. 180.
En data 3 de novembre de 2020 es va publicar al BOE núm. 290 la
convocatòria d’aquest procés selectiu.
En data 5 de novembre de 2020 es va publicar al BOIB núm. 190 la Resolució
de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 27
d’octubre de 2020per la qual s’aproven els temaris que han de regir les
convocatòries de proves selectives per a l’accés a les diverses categories dels
cossos de policia local de les Illes Balears.
Per tot allò exposat, i de conformitat amb allò disposat a l’art. 39 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, aquesta Resolució no serà d’aplicació al procés selectiu
per a cobrir cinc places de personal funcionari de carrera Policia Local de
l’Ajuntament d’Inca, i en conseqüència es manté el temari aprovat a les bases
publicades en el BOIB núm. 180.
Ara bé, tal com disposa la Resolució, sí es produís una modificació de la
normativa a la que fan referència els temes de l’oposició, s’exigirà el
coneixement de la normativa que sigui vigent a la data de finalització del
període de presentació de sol·licituds. És a dir, si es modifica una Llei a la que
fa referència un dels temes durant el període de presentació d’instàncies, serà
aquesta nova llei la que s’exigirà i no la que figura a les bases aprovades al
BOIB núm. 180. Diferent seria el supòsit que aquesta modificació tengués lloc
amb posterioritat, en aquest cas s’exigirà la normativa que figura a les bases.
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