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Decret de Batlia
Fets
1. En data 14/05/2019 la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Seguretat va resoldre aprovar la relació
definitiva de persones aspirants admeses a la convocatòria de l’oposició-concurs de set places d’
Administratiu/iva d’Administració General reservades a promoció interna (BOIB núm. 27, de 2 de
març de 2019).

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

2. Detectat error material en l’esmentada relació, s’ha de corregir.
Per tot això, 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. Modificar la resolució de data 14/05/2019, per la qual la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Seguretat
va resoldre aprovar la relació definitiva de persones aspirants admeses a la convocatòria de l’oposicióconcurs de set places d’ Administratiu/iva d’Administració General reservades a promoció interna
(BOIB núm. 27, de 2 de març de 2019), en el sentit següent:

On diu:
Pacheco Pérez, Isabel
Ha de dir:
Pacheco Pérez, Mª Pilar

CSV:
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2. Exposar aquesta resolució en el web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Calvià.

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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