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En data 6 de març de 2020 la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures va
decretar aprovar les bases de la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de
serveis ordinària voluntària, el lloc de treball vacant d’encarregat manteniment i equipament
ICE, adscrit al Institut Calvianer de l’Esport (ICE).
Finalitzat el termini per presentar les sol·licituds de participació, 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. Aprovar la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria per
proveir, mitjançant el sistema de comissió de servei ordinària voluntària, el lloc de treball
vacant d’encarregat manteniment i equipament ICE, adscrit al Institut Calvianer de l’Esport,
convocada d’acord amb el decret de Batlia de data 6 de març de 2020.
Persones admeses
Llinatges i nom

NIF

BARCELÓ RUIZ, BLAS
COLOMAR VIDAL, MATEO
MORAGUES ORTEGA, ARNAU
SANCHEZ MARTINEZ, PEDRO

***310***
***608***
***172***
***363***
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2. Publicar aquesta resolució en el web municipal de l’Ajuntament de Calvià.

Juan Recasens Oliver
Tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures
(Delegació per resolució de Batlia de data 17/06/2019)
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