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1er.- Informar que la prova de nivell de català es durà a terme el proper dia 25 de febrer de 2020 a les 9:30
hores, a les dependències de l'EBAP. Els aspirants que han de dur a terme la citada prova ja estan
assabentats mitjançant escrit per correu electrònic. Una vegada duita a terme la citada prova ja es podrà
continuar amb el procediment i si els aspirants han superats la prova de nivell de llengua catalana podran
seguir prenent part del procediment.

2on.- Per errada. i vist que hi va haver dos terminis per presentar sol·licituds, es va deixar sense admetre ni
excloure a una participant que degut al període que va presentar la instància hauria d'estar ADMESA en el
citat procés selectiu per a prendre part de la borsa de feina anteriorment indicada. La indicada aspirant és
la següent: DNI 43149854Z, per la qual cosa queda subsanat el citat error.
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DECRET DE LA BATLIA.- Acabat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part de la
convocatòria per a la constitució, mitjançant concurs, i una vegada publicada la llista d' admesos i exclosos
i dels aspirants que han de dur a terme la prova de nivell de coneixement de llengua catalana, d'una borsa
de treball amb destinació al nomenament de funcionaris interins de la Subescala Auxiliar d'Administració
General, equiparable al Grup 2, d'acord amb la classificació de l'article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril
de l'estatut Bàsic de l'Empleat Públic per la present, en aplicació de l'establert a l'art. 20 del Reglament
General de l'Estat, aplicable supletòriament a les Corporacions Locals, 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:

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

d403f4ca1a14460d829bbb284980f398001

Url de validación

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