DECRET DE LA BATLIA.- Acabat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part de
la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de Policia Local a la plantilla de
personal funcionari de carrera 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 virtud del seu art. 1er 3, i de la
Base Segona 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
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05/11/2019 Batle

1er.- Declarar ADMESOS en el citat procés selectiu per a la provisió d'una plaça de Policia Local
a la plantilla de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Ses Salines mitjançant el
procediment extraordinari d'accés, els següents aspirants:













DNI 43170274X
DNI 37336834Z
DNI 37336833J
DNI 37342911L
DNI 41517949M
DNI 44871637V
DNI 37338564L
DNI 41517948G
DNI 43190143F
DNI 43129448D
DNI 43096722N
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

4t.- Tal i com s'estableix a la base sisena, la constitució del tribunal qualificador es donarà a
conèixer una vegada que les diferents administracions pertinents hagin anomenat el membre
titular i suplent que se'ls ha sol·licitat.
5è.- La data del primer exercici serà el proper dilluns dia 18 de novembre de 2019 a les 16:00
hores a la Secretaria de l'Ajuntament de Ses Salines.

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica

Jaime Perelló Marcé
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04/11/2019 Secretari-Interventor

3er.- Vist que no hi ha cap aspirant exclòs es considera la present llista com a DEFINITIVA

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a la seu electrònica de l'ajuntament Ses Salines:
Código Seguro de Validación

3e237c50cca44513b2b27b231d8b0e03001

Url de validación

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=040

Fecha documento: 31/10/2019
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