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DECRET DE LA BATLIA.- Acabat el termini de presentació de sol·licituds per prendre part de
la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de feina per proveir, amb personal
funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l'Ajuntament de Ses Salines,
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 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:

1er.- Declarar ADMESOS en el citat procés selectiu per a prendre part de la borsa de feina per a
proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local, els
següents aspirants:










DNI 41518581Q
DNI 43098442F
DNI 43140115G
DNI 43140876Y
DNI 43110044V
DNI 43106695A
DNI 41517949M
DNI 41515427J
DNI 37342911L

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

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica.
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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.
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