https://www.admonline.calvia.com/csv

Còpia autèntica en paper de document electrònic

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

DOCUMENT ELECTRÒNIC
http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e

Identificador:

255435

Òrgans:

Ajuntament de Calvià

Data Captura:

2019-05-06 14:50:33

Origen:

Administració

Estat elaboració:

EE01

Tipus documental:

Còpia autèntica en paper de document electrònic

Tipus firmes:

Xades Internally Detached

Firmant
SERRA MARTINEZ ANDRES 43100710K

CAL503424703087FA341H53D3DI
CSV:

Versió NTI:

Perfil

Data

Estat firma

06/05/2019

Vàlida

https://www.admonline.calvia.com/csv

Decret de Batlia

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

D’acord amb l’establert en l’apartat quart de les bases generals que han de regir les convocatòries
de les proves selectives incloses en l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2017 (BOIB núm. 43, de
data 04/04/2019), aquesta Tinença de Batlia, en virtut de les facultats que li atorga l’article 21.1 g)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en concordança amb l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local, disposa la següent
Resolució
1. Aprovar el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses a les proves selectives de
l’OPOSICIÓ-CONCURS DE DUES PLACES D’OFICIAL OBRES, promoció interna.
Aspirants Admesos/es
Cognoms i nom
Pascual León, Bernardo
Rojano Pérez, Jose Antonio
Sáez Peregrina, Juan Manuel
Aspirants Exclosos/es

CAL503424703087FA341H53D3DI

Cognoms i nom
Ribas Pizà, Andreu (1)
(1) El motiu de l’exclusió és perquè no es compleix el requisit A) del punt quart de les bases
específiques de la convocatòria. L’article 88.3 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
no és d’aplicació en aquest supòsit atès que aquest procés selectiu té per objecte l’oposicióconcurs d’una plaça, i no la simple provisió de lloc de treball en sí mateix considerat. A
més, l’interessat està nomenat en l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis
Especials, Classe Personal d’oficis, Categoria Operari, i no en la Categoria d’ajudant
exigida.
2. Atorgar un termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta
resolució, per esmenar les errades o omissions.
3. El primer exercici d’aquest procés selectiu es realitzarà en data 29/06/2019.
4. Publicar aquesta resolució en el web municipal i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
El tinent de batle delegat de Serveis Generals i Seguretat
Andrés Serra Martínez
(Delegació per resolució de Batlia de data 06/07/2018)
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