Decret de Batlia
Fets
1. En data 19 de febrer de 2022 es va publicar la convocatòria d’una borsa de treball de tècnic/a d'administració
especial Ciències de l'Activitat Física i Esports, per al seu posterior nomenament com a personal funcionari interí
(BOIB núm. 27 de data 19/02/2022).
2. En data 16 de març de 2022 es va publicar el decret que aprovava el llistat provisional de persones admeses i
excloses al procés selectius i s’atorgava un termini de cinc dies hàbils per esmenar les errades o omissions que havien
motivat l’exclusió.
Finalitzat en data 23 de març de 2022 l’esmentat termini, 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 d’una borsa de treball de
tècnic/a d'administració especial Ciències de l'Activitat Física i Esports, convocada d’acord amb la resolució de Batlia
de data 17/02/2022 (BOIB núm. 27 de data 19/02/2022).
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Persones admeses
Abrines Karwoski, David
Alberti Garcia, Miguel
Amengual Reinés, Joan
Armentano Soe, Raquel
Barceló Bisquerra, Gabriel
Carbonell Capó, Mª de Lluc
Carrión Barceló, Miquel Àngel
Cirera González, Meritxell
Cortés Vicens, Marina
Cucurull Guardiola, Marta
Danus Mas, Pere Albert
De Simon Cruza, Alexandre
Gacias Font, Gabriel
Garcia Cal, David
Garrido Alemany, Carlos
Martín Ardura, Carmen Mª
Mercant Requena, Juan
Miró Moyá, Salvador Luis
Montenegro Vela, Daniel
Moralejo Calafat, Esther
Moyano de la Rosa, Diana
Muñoz Socías, Antonio José
Oliver Navarro, Nuria
Ortiz Alemany, Joan Antoni
Pajuelo Batalla, Juan Manuel
Perez Collada, Elena
Pisà Canyelles, Jofre
Portas Uviña, Aina
Ramis Gual, Miquel
Rubio Claros, Mireia
Socias Llobera, Juan
Solivellas Amer, Miquel Daniel
Terraza Rebollo, Manuel
Tovar Ferragut, Andreu
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***8795**
***9601**
***9049**
***0746**
***1559**
***2007**
***2448**
***5690**
***0672**
***0717**
***3631**
***1832**
***2164**
***7557**
***9559**
***8286**
***6413**
***6222**
***0689**
***5877**
***4985**
***4221**
***2505**
***6528**
***1111**
***6559**
***6031**
***8917**
***1484**
***4497**
***3905**
***2334**
***5573**
***0645**
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Vallés Oliver, Jaume Vicenç
Veñy Belmar, Carlos
Villadoniga Martin, Thais

***4008**
***777**
***0022**

Persones excloses
Herrera Torres, Lucía
Juan López, Jaime
Matas Amer, Apolonia
Pizá Muñoz, Carlos

***5614**
***6858**
***8928**
***4186**

(2)
(3)
(2)
(1), (2)

(1) No s'ha pogut comprovar el requisit f) del punt 3 de les bases en les plataformes telemàtiques o no l’ha
acreditat degudament.
(2) No haver satisfet la taxa per optar a les proves de selecció.
(3) No ha presentat la sol·licitud dins termini

2. Convocar les persones aspirants admeses a la realització de l’exercici pràctic previst a la base 5.1 de la
convocatòria, el dia 29 d'abril de 2022, de les 09.00h a les 12:00h, al Saló d' Actes de l' IES Bendinat ( carrer
Arquitecte Francesc Cases,13, Bendinat). Es podran utilitzar textos legals sense comentar.
3. Exposar aquesta resolució en el web municipal de l’Ajuntament de Calvià.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb el que disposa l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un
mes a comptar de l'endemà al de la publicació d’aquesta resolució, i en aquest cas no es pot interposar recurs
contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament el de reposició o s'hagi produït la seva desestimació
presumpta.
El recurs de reposició s’ha de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament o en les dependències i mitjans a
què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan no es resolgui i notifiqui
en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva interposició, cas en què quedarà expedita la via contenciosa
administrativa.
Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, cal interposar directament recurs contenciós administratiu,
conformement a l'establert en l'article 123 anteriorment citat, i en els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant els jutjats contenciosos administratius de
Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució. Això
sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que considereu pertinent.

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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