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1. En el BOIB núm. 27, de 2 de març de 2019, es van aprovar 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 i les bases
específiques de la convocatòria de l’oposició-concurs de: 2 places de Tècnic/a d’Administració General; 2
places de Tècnic/a de Gestió; 7 places d’Administratiu/va d’Administració General, 1 plaça de Tècnic/a
Publicitat i Relacions Públiques; 2 places d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola; i 1 plaça de Tècnic/a Intermedi/a
Prevenció Riscs Laborals, i totes reservades al torn de promoció interna.
2. En data 8 d’abril de 2019 es va publicar en el web municipal el decret de la Tinença de Batlia de Serveis
Generals i Seguretat que aprovava la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses a la
convocatòria de dues places de Tècnic/a d’Administració General reservades a promoció interna i
atorgava un termini de deu dies hàbils per a esmenar errades o omissions.
3. En data 23/04/2019 el Sr. Antonio Pallicer Martorell va presentar en el Registre General d’aquesta
Corporació (núm. 201900000011185) documentació per a esmena de deficiències. Revisada aquesta
documentació queda esmenada la deficiència per la qual havia estat exclòs d’aquesta convocatòria.
És per això que aquesta Tinença de Batlia delegada, en virtut de les competències que li atorga l’article. 21.1.g)
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, d’acord amb la redacció de la Llei 11/1999
de 21 d’abril, disposa la següent
Resolució
1. Aprovar la relació definitiva de persones aspirants admeses a la convocatòria de l’oposició-concurs de
dues places de Tècnic/a d’Administració General reservades a promoció interna (BOIB núm. 27, de 2
de març de 2019):
Persones aspirants admeses:
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Cognoms i nom
Guardiola Serrano, Ana Mª
Nicolau Riutort, Joana
Pallicer Martorell, Antonio
No hi ha persones aspirants excloses.
2. Convocar les persones aspirants admeses per a realitzar l’exercici previst a la base sisena (apartat 6.1) de les
bases específiques que regeixen aquesta convocatòria, el dia 22 de juny de 2019, a les 10:00h a l’aula de
formació del quarter de la Policia Local (C/ Alacant, 36, Polígon Son Bugadelles, 07180, Santa Ponça
-Calvià).
3. Exposar aquesta resolució en el web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Calvià.
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Andrés Serra Martínez
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