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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. 27 de
data 02/03/2019), 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 DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
(TAG), promoció interna.
Aspirants Admeses
Cognoms i nom
Guardiola Serrano, Ana Mª
Nicolau Riutort, Joana
Aspirant Exclòs
Cognoms i nom
Pallicer Martorell, Antonio (1)
(1) El motiu de l’exclusió és perquè no ha acreditat el requisit D) del punt quart de les bases
específiques de la convocatòria.
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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. 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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