Primer.- Anomenar Pedro Sureda Cuenca, amb DNI 43.082.574D, cap de la
policia local de Maria de la Salut, com a tècnic assessor per la realització de les proves
físiques del procés selectiu.
Segon. Publicar la present resolució en la web d’aquest Ajuntament, per a
major difusió, per a general coneixement i, particularment, als efectes de notificació als
interessats.
Ho mana i signa el Batle – President Sr. Joan Ribot i Mayol, a Ariany, 23 de
juliol de 2021.
El Batle
Sgt: Joan Ribot i Mayol

Davant meu:
El Secretari:
Sgt: Miquel Vives Alcover
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HE RESOLT:

Número: 2021-0102 Data: 23/07/2021

De conformitat amb les bases aprovades juntament amb la convocatòria
aprovada pel Ple de l’ajuntament d’Ariany, i publicades en el BOIB núm. 72 de 3 de
juny de 2021 relatives al procés selectiu per proveir una plaça de policia local.
Vist el Decret de Batlia núm. 99 de 23 de juliol de 2021, pel qual s’aprova la
llista provisional d’admesos i el tribunal qualificador i en la que s’hi troben 29 aspirants,
les proves físiques dels quals tenen certa dificultat tècnica per una bona part del
tribunal qualificador.
Vista la clàusula cinquena de les bases reguladores del procés selectiu segons
la qual es pot acordar la incorporació de personal assessor o especialistes en totes o
cada una de les proves.
Per la present, i de conformitat amb el que disposa l’article 21,1h) de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local i l’article 24.d) del Reial
Decret 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local;
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