
DECRET DE LA BATLIA.-  Acabat el termini de presentació de sol·licituds per
prendre  part  de  la  convocatòria  objecte  de  contractació  d’un/a  agent  de
corresponsabilitat  i  conciliació,  personal laboral,  equivalent al grup C1 nivell  14,
mitjançant oferta de treball, a través del SOIB, 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 Tercera 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:

1r.-  Declarar  ADMESOS  en  el  citat  procés  selectiu  per  a  prendre  part  de  la
convocatòria objecte de contractació d’un/a agent de corresponsabilitat i conciliació,
personal  laboral,  equivalent  al  grup C1 nivell  14,  mitjançant  oferta  de treball,  a
través del SOIB, de l'Ajuntament de Ses Salines, les següents aspirants:

 DNI 43164580C

 DNI 43111975Q

 DNI 41537862T 

 DNI 41585692J 

2n.- El tribunal avaluador estarà constituït per:

 Presidenta: Miquela Vidal Pizá, assistenta social 

 Vocal: Maria Bonet Vidal, administrativa d’administració general

 Secretari: Juan Burguera Vicens, cap de negociat – funcionari coordinador

         Si no poden assistir els titulars, delegaran en els seus corresponents suplents

      3r.- La data per a dur a terme l’entrevista serà el proper dijous 7 d’abril de 2022 a
les 9:00 hores i es feran online.

4t.-   El  present  decret  es  publicarà  al  tauler  d’anuncis  i  a  la  pàgina  web  de
l’Ajuntament de Ses Salines per a la seva major difusió.  
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