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Decret de Batlia
1. En data 03/02/2020 la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures va aprovar les
bases per a la confecció d'una borsa de treball, pel sistema de concurs, d'economista (BOIB
núm. 16 de data 06/02/2020).
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2. Detectat error material en la base 5.1, en data 14/02/2020 la Tinença de Batlia de Serveis
Generals i Infraestructures va decretar modificar la base 5.1 de la convocatòria (BOIB núm. 22
de data 22/02/2020).
3. Atès l’anterior, considerant que la modificació realitzada és de caire substancial i, amb
l’objecte de no causar cap perjudici a les possibles persones interessades en participar-hi, s’ha
d’atorgar un nou termini per presentar instàncies de participació.

És per això que aquesta Tinença de Batlia, en virtut de les facultats que li atorga l'article 21.1.
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, disposa la següent:
Resolució
1. Atorgar un nou termini per presentar instàncies de participació en el procés selectiu d'una
borsa de treball, pel sistema de concurs, d'economista (BOIB núm. 16 de data 06/02/2020 i
BOIB núm. 22 de data 22/02/2020), de tres dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquesta resolució en el web municipal (www.calvia.com).
2. Publicar aquesta resolució en el web de la Corporació (www.calvia.com).

Juan Recasens Oliver
El tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures
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