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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT D'ARTÀ

2352 Exp. 2021/3344. Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat les proves del procés
selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, 4 places vacants de la categoria de policia
local de l’Ajuntament d’Artà, mitjançant procediment ordinari i sistema d’oposició, que han de ser
nomenats com a personal funcionari en pràctiques

Per Decret de batlia de 28 de març 2022 es va resoldre, entre d'altres, la resolució que textualment, diu:

<<Exp. 2021/3344. Aprovació de la relació de persones aspirants que han superat les proves del procés selectiu per cobrir, com a personal
funcionari de carrera, 4 places vacants de la categoria de policia local de l'Ajuntament d'Artà, mitjançant procediment ordinari i sistema
d'oposició, que han de ser nomenats com a personal funcionari en pràctiques

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2021, va aprovar la convocatòria i les bases específiques
reguladores del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, cinc places vacants de la categoria de policia local de
l'Ajuntament d'Artà, mitjançant procediment ordinari i sistema d'oposició;

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2021, les bases va modificar l'oferta de places ofertades a 
específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, vacants de la categoria de policia local de
l'Ajuntament d'Artà, mitjançant procediment ordinari i sistema d'oposició, passant de cinc (5) places vacants a quatre (4), modificació
motivada per la reincorporació d'un policia local en situació d'una excedència voluntària per prestació de serveis en el sector públic;

Una vegada finalitzades les proves selectives, per indicació del Tribunal Qualificador el dia 13 de gener de 2022 es varen fer públiques les
llistes definitives de puntuacions obtingudes pels aspirants de l'oposició;

Vistes les instàncies presentades per la persona titular del DNI número 41571809E, aspirant que figura en primer lloc en la llista definitiva
d'aspirants (RGE núm. 759 d'1 de febrer de 2022); la presentada per la persona titular del DNI número 41188567H, aspirant que figura en
quart lloc en la llista definitiva d'aspirants (RGE núm. 1730, de 8 de març de 2022); la presentada per la persona titular del DNI número
43210164H, aspirant que figura en setè lloc en la llista definitiva d'aspirants (RGE núm. 1795, de 9 de març de 2022) i la presentada per la
persona titular del DNI número 41524736F, aspirant que figura en tercer lloc en la llista definitiva d'aspirants (RGE núm.  2145 de 22 de
març de 2022), respectivament, i les quals sol·liciten que siguin acceptades les seves renúncies als drets de la plaça;

Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent en matèria de règim local, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Acceptar la renúncia que presenten les persones titulars dels DNI núms.  41571809E, 41188567H , 43210164H  i 41524736F als drets de
la plaça.

2. Aprovar la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu per cobrir 4 places vacants de la categoria de policia local de l'Ajuntament
d'Artà, amb l'ordre de prelació final que figura en l'annex I d'aquesta resolució i que han de ser nomenats com a personal funcionaris en
pràctiques.

3. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web d'aquest Ajuntament.

4. Establir que, en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, les persones aspirants seleccionades han de presentar en el Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament, o en
qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, els documents que acreditin que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria.

5. Advertir que, si les persones aspirants seleccionades no presenten la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, que
han de ser degudament constatats, i, si s'escau, apreciats per l'Ajuntament mitjançant una resolució motivada, o si en examinar la
documentació es dedueix que hi manca algun dels requisits exigits, les persones interessades no podran ser nomenades funcionàries i restaran
anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.
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ANNEX I

Llista de persones que han superat les proves del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, 4 places vacants de
la categoria de policia local de l'Ajuntament d'Artà, mitjançant procediment ordinari i sistema d'oposició, que han de ser nomenats
com a personal funcionari en pràctiques

DNI QUALIFICACIÓ FINAL

41585756P 47,71 

43151398V 39,90

43177656D 39,61

41535306C 38,31

 

Artà, 28 de març de 2022

El batle
Manuel Galán Massanet

ht
tp

s:
//w

w
w

.c
ai

b.
es

/e
bo

ib
fr

on
t/p

df
/c

a/
20

22
/4

4/
11

08
18

3

https://www.caib.es/eboibfront/

		2022-03-31T07:58:59+0200
	BUTLLETI OFICIAL DE LES ILLES BALEARS1648706339792
	Aprobación del documento




