DECRET DE LA BATLIA.- Acabat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part de la
convocatòria d’una borsa extraordinària i urgent per a la cobertura en Comissió de Serveis d'una
plaça de la categoria d'Oficial del cos de la Policia Local de l'Ajuntament de Ses Salines mitjançant el
procediment extraordinari d'accés, 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 del seu art. 1er 3, i de
la Base Novena 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:

Jaime Perelló Marcé
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20/07/2022 Secretari-Interventor

1er.- Declarar ADMESOS en el citat procés selectiu anteriorment esmentat, els següents aspirants:





DNI 43130891A
DNI 43099448R
DNI 43096722N
DNI 41517948G

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 desena, la constitució del tribunal qualificador serà la següent:
President:
-Titular: Francisco Javier Lora Rosselló (Subinspector policia local Ses Salines); suplent: Pablo
Sastre Moll (policia local Ses Salines)
Vocals:
- Titular: Juan Burguera Vicens (funcionari Ses Salines); suplent: Aina Maria Miralles Tomàs
(funcionària Ses Salines)
- Titular: Maria Bonet Vidal (funcionària Ses Salines); suplent: Margarita Clar Rosselló (funcionària
Ses Salines)

Secretari: qui ho sigui de la Corporació o persona en qui delegui.
Ses Salines, a la data de la signatura electrònica

Juan Rodriguez Ginard
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20/07/2022 Batle

- Titular: Margalida Obrador García (funcionària Ses Salines); suplent: Antònia Maria Vidal Portell
(funcionària Ses Salines)
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