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1. Per Decret de la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Seguretat de data 14/05/2019, publicat en el web
d’aquesta Corporació, es va resoldre aprovar el llistat definitiu de persones admeses i excloses a la
convocatòria de l’oposició-concurs de dues places de Tècnic/a d’Administració General reservades a
promoció interna i convocar les persones aspirants admeses per realitzar l’exercici previst a la base sisena
(apartat 6.1) de les bases específiques que regeixen aquesta convocatòria, 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).
2. Als efectes d’evitar acumulacions de persones aspirants (també d’altres convocatòries) i de garantir la
bona execució de l’exercici, i atès que aquesta Corporació disposa de més espais disponibles, és necessari
canviar el lloc de realització d’aquest.
Per tot això, aquesta Tinença de Batlia en virtut de l'establert en l'art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, disposa la següent,
Resolució
1. Deixar sense efectes el punt 2 del Decret de la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Seguretat de data
14/05/2019 pel qual es preveia el següent: “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,
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).”
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2. Convocar la Sra. Ana Mª Guardiola Serrano, la Sra. Joana Nicolau Riutort i el Sr. Antoni Pallicer
Martorell, persones aspirants admeses a la convocatòria de l’oposició-concurs de dues places de Tècnic/a
d’Administració General reservades a promoció interna, per a realitzar l’exercici previst a la base sisena
(apartat 6.1) de les bases específiques que regeixen aquesta convocatòria, dia 22 de juny de 2019, a les
10:00h, en la Sala d’exàmens i formació de l’Edifici Consistorial (2n pis) (C/ de Julià Bujosa de Sans,
batle, 1, 07184, Calvià).

Andrés Serra Martínez
Tinent de Batle delegat de Serveis Generals i Seguretat
(Delegació por Resolució de Batlia de data 06/07/2018)
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