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Disposició del President de l’Organisme Autònom Oficina Municipal de Tributs de Calvià
La base sisena de la Convocatòria per proveir el lloc de treball vacant de lliure designació, cap
del Servei de Recaptació de l’Oficina Municipal de Tributs (BOIB núm. 166, de 10 de
desembre de 2019) indica el següent:

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

“6. Entrevista personal
Les persones aspirants seran convocades per a realitzar una entrevista amb una comissió tècnica
nomenada pel president de l'organisme autònom, sobre qüestions derivades de la seva trajectòria
professional i qualsevol altra que es consideri necessària per a avaluar la idoneïtat de les
persones candidates. Es valoraran especialment els coneixements i/o l'experiència en matèria de
recaptació i gestió de tributs en l'àmbit públic local.
Es podrà assistir amb documentació impresa o en suport digital per a acompanyar una breu
exposició del projecte que implementarien per a la millora del servei públic afectat per la
convocatòria en clau de modernització, digitalització i simplificació de processos.
La Presidència és l'òrgan que decidirà qui és la persona més idònia per a ocupar el lloc de treball,
segons el dictamen de l'esmentada comissió tècnica.”
És per això que aquesta Presidència, en virtut del que estableix l’art. 25 dels Estatuts de l’organisme
autònom local denominat “Oficina Municipal de Tributs de Calvià” (BOIB núm. 129, d’11
d’octubre de 2016), disposa el següent:
1. Convocar les persones aspirants admeses per realitzar l’entrevista, prevista en la base sisena de la
Convocatòria per proveir el lloc de treball vacant de lliure designació, cap del Servei de Recaptació
de l’Oficina Municipal de Tributs (BOIB núm. 166, de 10 de desembre de 2019), divendres, 24 de
gener de 2020, a la Sala de Juntes de l’Edifici Consistorial, amb la següent distribució horària:

CAL309061594A04F513D83RDD8F

Mª Asunción Navarro Pérez – A les 9:30 hores
Bartolomé Fullana Barceló – A les 11:30 hores
2. Indicar a les persones aspirants que podran assistir a l’entrevista amb documentació impresa o en
suport digital per acompanyar una breu exposició del projecte que implementarien per a la millora
del servei públic afectat per la convocatòria en clau de modernització, digitalització i simplificació
de processos.
3. Publicar aquesta disposició en el web municipal.
Marcos Pecos Quintans
President de l’Organisme Autònom Oficina Municipal de Tributs de Calvià
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