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Decret de Batlia
Fets
1. En data 25/01/2022 la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures va decretar aprovar les bases de la
convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de concurs, dos llocs de treball d' agent de corresponsabilitat i conciliació,
per al seu posterior nomenament com a personal funcionari interí (BOIB núm. 14 de 27/01/2022).
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2. En data 17/02/2022 es va publicar en el web municipal resolució de la Tinença de Batlia de Serveis Generals i
Infraestructures, que decretava aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria.
3. En el BOIB núm. 45 de 02/04/2022 es va publicar la Resolució de la Tinença de Batlia de Serveis Generals i
Infraestructures de 29/03/2022, per la qual es va decretar, entre d’altres, incloure una nova titulació, tècnic/a superior en
Promoció d’igualtat de gènere i atorgar un nou termini de cinc dies per presentar instàncies de participació en la
convocatòria.
4. S’ha detectat que, per error involuntari, una de les persones aspirants, senyora Anna Mª Anglada Ametller figura
exclosa, entre d’altres, per no haver acreditat el requisit d), per la qual cosa s’ha d’eliminar aquest motiu d’exclusió en el
llistat corresponent.

Resolució
1. Aprovar la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria d’una borsa de treball d’agent
de corresponsabilitat i conciliació, convocada en virtut del decret de Batlia de data 27/01/2022.
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Persones admeses
Llinatges i nom
Aguiló Vaquer, Iván
Alonso Espinosa, Maria
Bolivar Rigo, Miriam Judit
Castaño Santos, Manuel
Catany Gelabert, Margarita
Delgado Podsiadlo, Francisco Martin
Díaz Fabio, Consuelo
Garcia Caro, Mª Isabel
Lopez Moya, Mª José
Massot Martin, Carla
Oliver Rubio, Antoni
Pallicer Tomás, Catalina
Pizá Muñoz, Carlos
Rojas Tur, Tatiana
Sastre Pallicer, Nuria
Yordanova, Teodora Hristova

NIF
***8589**
***7263**
***9754**
***5773**
***6017**
***1633**
***1133**
***5187**
***8698**
***0124**
***1515**
***6564**
***4186**
***8323**
***0146**
***3550**

Persones excloses
Llinatges i nom
Anglada Ametller, Anna Maria
Ariza Ariza, Mª Jesús
Campos Llaneras, Leticia
Cano Lopez, Manuel Adrian
Coll Cambón, Verónica
Cruz García, Cristian

NIF
***3751**
***2040**
***3697**
***7652**
***3526**
***1069**

Motiu
(2),(3)
(3)
(2),(3)
(2),(3)
(2)
(2)
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Ferragut Pol, Mª Antonia
Genestar Alles, Pau
Guerrero Sánchez, Cristina
Hartfield Capriles, Cate Catalina
Mas Oliver, Margarita
Massot Martin, Carla
Muñoz Vidart, Irene
Obrador Bennasar, Bartomeu
Perez Perez, Magdalena
Rabadán Pleguezuelos, Adrián
Rodriguez Arenas, Patricia
Terrasa Garcia, Xavier Arnau

***3671**
***4335**
***2001**
***3516**
***0129**
***0124**
***9335**
***4106**
***8282**
***0496**
***3852**
***1406**

(2),(3)
(1),(2)
(2)
(2),(5)
(2),(5)
(2)
(2),(3),(5)
(2)
(2)
(2),(5)
(2),(3),(5)
(2),(3),(5)

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

(1) El motiu de l’exclusió és perquè no ha acreditat el requisit d) del punt 3 de les bases degudament acreditat.
(2) El motiu de l’exclusió és perquè no ha acreditat el requisit f) del punt 3 de les bases degudament acreditat.
(3) El motiu de l’exclusió és perquè la titulació acreditada no és vàlida, d’acord amb el requisit g) del punt 3 de les bases.
(4) El motiu de l’exclusió és perquè no s'ha pogut comprovar el requisit h) del punt 3 de les bases en les plataformes
telemàtiques.
(5) El motiu de l’exclusió és perquè no ha acreditat el requisit i) del punt 3 de les bases degudament acreditat.
(6) El motiu de l' exclusió és perquè la sol·licitud està fora de termini
2. Aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria d’una borsa de treball
d’agent de corresponsabilitat i conciliació, convocada en virtut del decret de Batlia de data 29/03/2022.
Persones admeses
Llinatges i nom
Pradillos Durán, Ainhoa
Roig Bordoy, Eva Maria

NIF
***2898**
***7481**

Persones excloses
Llinatges i nom
Ginard Riera, María Magdalena
Guari Torres, Susana Maria
Porcel Gómez, Antonia
Ratcliffe Bethany, Anne

NIF
***7295**
***5765**
***6524**
***9955**

Motiu
(2)
(3)
(2)
(2),(3),(4)
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(1) El motiu de l’exclusió és perquè no ha acreditat el requisit d) del punt 3 de les bases degudament acreditat.
(2) El motiu de l’exclusió és perquè no ha acreditat el requisit f) del punt 3 de les bases degudament acreditat.
(3) El motiu de l’exclusió és perquè la titulació acreditada no és vàlida, d’acord amb el requisit g) del punt 3 de les bases.
(4) El motiu de l’exclusió és perquè no s'ha pogut comprovar el requisit h) del punt 3 de les bases en les plataformes
telemàtiques.
(5) El motiu de l’exclusió és perquè no ha acreditat el requisit i) del punt 3 de les bases degudament acreditat.
(6) El motiu de l' exclusió és perquè la sol·licitud està fora de termini
3. Atorgar un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir del dia següent a la publicació d’aquesta resolució, a les
persones excloses a la relació provisional del decret de Batlia de data 29/03/2022 per esmenar les errades o omissions que
han motivat l’exclusió.
4. Publicar aquesta resolució en el web municipal de l’Ajuntament de Calvià.

Juan Recasens Oliver
Tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures
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