Núm. 17/2022
Resolució de Batlia

Finalitzat el procés selectiu corresponent, el Tribunal Qualificador, en data 26 de
novembre de 2021, va aixecar acta, amb la següent relació definitiva de persones
que han superat la fase d’oposició, amb la següent puntuació:

HE RESOLT:

1. Aprovar la relació de persones aspirants que han superat el procés
selectiu, i que seran nomenades personal funcionari en pràctiques, d’acord
amb el següent:
- DNI 41.572.278P.
2. Publicar la present Resolució a la pàgina web de l’ajuntament d’Ariany,
amb la qual s’inicia el termini de 20 dies hàbils perquè, de conformitat amb
les bases que regeixen el procés selectiu, l’aspirant aporti la documentació
detallada per fer el seu nomenament, i, si escau, la documentació
acreditativa que l’aspirant ja disposa del curs de capacitació de la categoria
de policia o superior.

Ho mana i signa el batle JOAN RIBOT i MAYOL, a Ariany, 1 de febrer de dos
mil vint-i-dos.
El Batle

Davant meu: 37338660T
El Secretari, MIQUEL

VIVES (R:
P0706600D)

Sgt: Joan Ribot i Mayol

Sgt: Miquel Vives i Alcover
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ALCALDE
Data Signatura: 01/02/2022
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D’acord amb les bases que regeixen aquest procés selectiu i l’art 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local i d’acord amb les competències que
per llei se’m confereixen,

RESOLUCIO

1. BLLV DNI 41572278P Puntuació total aritmètica: 47.6 punts.

Número: 2022-0018 Data: 01/02/2022

En data 3 de juny de 2022, en el BOIB núm. 72, es va publicar la convocatòria i
bases que regeixen el procediment selectiu per a la cobertura d’una plaça de
policia local, com a funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Ariany, mitjançant el
sistema d’oposició, i pel procediment ordinari.

