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Decret de Batlia
Fets
1. En data 18/03/2019 la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Seguretat va aprovar les bases de la convocatòria per proveir,
mitjançant nomenament provisional en un grup superior, un lloc de treball de subinspector de la Divisió Nocturna de la Policia
Local.
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2. Ateses les necessitats organitzatives d’aquesta corporació, s’ha de modificar el lloc de realització de la prova pràctica prevista
en la base cinquena de la convocatòria.
Per tot això, aquesta Tinença de Batlia, en virtut de la facultat que li confereix l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, disposa la següent
Resolució
1. Modificar la resolució de data 18/03/2019, per la qual la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Seguretat va aprovar les
bases de la convocatòria per proveir, mitjançant nomenament provisional en un grup superior, un lloc de treball de subinspector
de la Divisió Nocturna de la Policia Local, en el sentit següent:
On diu:
“La duració de la prova serà d’un màxim de dues hores i es realitzarà el dia 22 de març de 2019, a les 10.00h, a la sala
d’exàmens i formació de l’Ajuntament de Calvià.”
Ha de dir:
“La duració de la prova serà d’un màxim de dues hores i es realitzarà el dia 22 de març de 2019, a les 09.30h, a l’aula de
formació del quarter de la Policia Local.”
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2. Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis i en el web municipal.

Andrés Serra Martínez
Tinent de batle delegat de Serveis Generals i Seguretat
(Delegació per resolució de Batlia de data 6/7/2018)
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