
 
Ajuntament de Maria de la Salut

RESOLUCIÓ  DE  BATLIA  PER  LA  QUAL  ES  PUBLICA  LA 
LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS ADMESOS I  EXCLOSOS, 
LA  COMPOSICIÓ  DEL  TRIBUNAL  QUALIFICADOR  I  LA 
DETERMINACIÓ DE LA DATA DE L’ENTREVISTA DEL PROCÉS 
DE SELECCIÓ  PER COBRIR 2 PLACES DE SOCORRISTA DE 
L'AJUNTAMENT  DE  MARIA  DE  LA  SALUT  MITJANÇANT 
CONCURS.

El Sr. Guillem Jordà Bauzà, com a batle de l’Ajuntament de 
Maria de la Salut, d'acord amb el que disposa els punts a i g 
de l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local 7/85 de 3 
d’abril i les bases que han de regir el procès de selecció per 
cobrir 2 places de socorrista de l’ajuntament de Maria de la 
salut,  les quals es varen publicar al  BOIB núm. 51,  de 26 
d'abril de 2018,

             RESOLC

1.   Una vegada exhaurit el termini per presentar al·legacions a 
la llista provisional d’admesos i  exclosos sense que s’hagin 
produït reclamacions, aprovar i fer pública, a l'annex d'aquesta 
Resolució, la llista definitiva d’admesos i exclosos

2.  Procedir  a  la  designació  de  la  composició  del  Tribunal 
qualificador per les persones que segueixen:   

 
Presidenta:

Ángeles Toro Poley, Tècnica en ocupació i desenvolupament 
local de l’Ajuntament de Maria de la Salut

Vocals:

 Francisca Ferriol Pons, Administrativa de 
l’Ajuntament de Maria de la Salut.

 Miquel Vives Colombram, funcionari de 
l’Ajuntament de Maria de la Salut

Secretari, amb veu i sense vot:

Higinio Cascón Nogales, Secretari-Interventor de l’Ajuntament 
de Maria de la Salut
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3. Determinar la data de realització de l’entrevista el dia 7 
de juny a les 10:00 hores, a l’ajuntament de Maria de la Salut, 
Plaça des Pou, 13 i convocar als candidats admesos per a la 
seva realització.

4.   Fer  pública  aquesta  resolució,  juntament  amb el  seu 
annex, en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’ajuntament 
de  Maria  de  la  Salut <http://www.ajmariadelasalut.net/>  el 
mateix dia que es dicti. 

 

Annex: llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos al  procés de selecció 
per  cobrir  2  places  de  socorrista  de  l'ajuntament  de  Maria  de  la  Salut 
mitjançant concurs.
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