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Decret de Batlia
Fets
1r En el BOE núm. 31 de data 05/02/2020 es va publicar la convocatòria extraordinària per a proveir 15
places de policia local, mitjançant el sistema de concurs-oposició, per al seu posterior nomenament com a
personal funcionari de carrera.
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2n El punt 6.4. de l’esmentada convocatòria preveu que per a aquelles proves en les quals resulti
necessari, el Tribunal pot disposar la incorporació d'assessors especialistes en els seus treballs, els quals
es limitaran a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques i tindran veu però no vot. La
designació d'aquests assessors s'ha de publicar en la web corporativa per a coneixement de les persones
interessades.
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
1r. Nomenar com assessors especialistes al Sr. Francisco José Esteban Torres i al Sr. Silvestre Del Río
Valero per col·laborar en el desenvolupament de les proves físiques de la convocatòria extraordinària per
a proveir 15 places de policia local.
2n. Exposar aquesta resolució en el web municipal de l’Ajuntament de Calvià per a coneixement de les
persones interessades.
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