DECRET DE LA BATLIA.- Acabat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part de la
convocatòria per constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats
urgents existents en la policia local de l'Ajuntament de Ses Salines, per la present, en aplicació de
l'establert a l'art. 20 del Reglament General de l'Estat, aplicable supletòriament a les Corporacions Locals
en virtut d la Base Quarta de les reguladores de l'esmentat procediment de selecció, pel present i en ús de
les atribucions conferides a la Batlia per l'art. 21 de la Llei de les Bases del Règim Local, pel present HE
RESOLT:

Juan Rodriguez Ginard
Jaime Perelló Marcé
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1er.- Declarar ADMESOS en el citat procés selectiu per a prendre part de la convocatòria per constituir
una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia
local de l'Ajuntament de Ses Salines mitjançant el procediment extraordinari d'accés, els següents
aspirants:













DNI 43120697K
DNI 43098442F
DNI 46954819C
DNI 43140115G
DNI 43129448D
DNI 44871637V
DNI 41518581Q
DNI 43140876Y
DNI 78214748M
DNI 41517948G
DNI 43086633C
DNI 37337007A

2on.- Declarar EXCLOSOS en el citat procés selectiu per a prendre part de la borsa de feina indicada, els
següents aspirants: tots els aspirants estan admesos
3er.- Vist que no hi ha cap aspirant exclòs es considera la present llista com a DEFINITIVA
4t.- Tal i com s'estableix a la base sisena, el tribunal qualificador estarà constituït pels següents membres:
Presidència: Francisco Javier Lora Rosselló, policia local de l'Ajuntament de Ses Salines, com a titular i
Juan Francisco Rangel Bolívar, policia local de l'Ajuntament de Ses Salines, com a suplent
- Secretari: Jaime Perelló Marcé, secretari de l'Ajuntament de Ses Salines, com a titular i Maria Bonet
Vidal, funcionària de l'Ajuntament de Ses Salines, com a suplent
- Vocals:
1.- A proposta de la Direcció General d'Emergències i Interior: Vicente Gómez Ferrer, com a titular i
Juan Miguel Gómez Ferrer, com a suplent
2.- A proposta de l'Escola Balear d'Administració Pública: Miguel Ángel Gálvez del Postigo
Guerrero, com a titular i Manuel Campos Molina, com a suplent.
3.- A proposta de l'Ajuntament de Ses Salines: Juan Burguera Vicens, com a titular i Aina Miralles
Tomàs, com a suplent.
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5è.- El tribunal qualificador es reunirà el proper dimecres dia 26 de febrer a les 9:00 hores a la Secretaria
de l'Ajuntament de Ses Salines.
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