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Decret de Batlia
Fets
1r En data 9 de març de 2020 la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures va convocar una borsa de
treball de TREBALLADOR/A SOCIAL (BOIB núm. 31, de 12/3/2020).
2n En data 17/08/2020 es va decretar l’aprovació de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses a
l’esmentada convocatòria, havent-se detectat un error material involuntari, el qual s’ha de corregir.
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3r Així mateix, a la mateixa resolució de data 17/08/2020 es va determinar el dia, l’hora i el lloc per a la realització de
l’exercici pràctic previst a les bases. S’ha decidit fer un canvi del lloc de la prova per tal de garantir les mesures de
seguretat amb motiu de la COVID-19.
Valoració Jurídica
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques estableix que les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o
a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
És per això que, aquesta Tinença de Batlia, en virtut de les competències 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
1r Afegir a la llista de persones admeses a la convocatòria d’una borsa de treball de TREBALLADOR/A SOCIAL
(BOIB núm. 31, de 12/3/2020) a la Sra. MARIA FERREYRA GONZÁLEZ, amb DNI 43***101-V la qual no va
ser inclosa a la resolució de data 17/8/2020 per una omissió involuntària.
2n Modificar el segon punt de la resolució de data 17/8/2020, pel que fa al lloc on es farà l’exercici pràctic previst a
la base 5.1, de manera que:
On diu:
Convocar les persones aspirants admeses a la realització de l’exercici pràctic previst a la base 5.1 de la
convocatòria, el dia 31 d’agost de 2020, a les 17:00h, al saló d’actes del Institut d’Educació Secundària de
Bendinat, carrer Arquitecte Francisco Casas, 13, 07181, Calvià.
Ha de dir:
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Convocar les persones aspirants admeses a la realització de l’exercici pràctic previst a la base 5.1 de la
convocatòria, el dia 31 d’agost de 2020, a les 17:30h, a l’IFOC, sala Palma Nova, carrer Diego Salvà Lezaún, 2,
07181 Palma Nova, Calvià.
3r. Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el web municipal.
El tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures
Juan Recasens Oliver
(Delegació per resolució de Batlia de data 17/06/2019)
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