DECRET DE LA BATLIA.- Una vegada publicat el decret d'admesos i exclosos i dels aspirants que
estaven pendents de la prova de nivell de coneixement de la llengua catalana i una vegada duita a terma la
indicada prova en relació a la convocatòria per a la constitució, mitjançant concurs, 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 en virtut del seu art. 1er 3, i de la
Base Sisena i de la Base Setena 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:
1er.- Declarar admesos definitivament tots els aspirants
2on.- Indicar que el Tribunal qualificador es reunirà el proper dilluns dia 9 de març de 2020 a les 9:00 a la
Secretaria de l'Ajuntament per tal de valorar els mèrits al·legats per cada un dels aspirants.
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3er.- Que es publiqui el present Decret a la web i als taulells d'anuncis de l'Ajuntament de Ses Salines i del
Centre Cívic de la Colònia de Sant Jordi.
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