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1. La base quarta de la Convocatòria per proveir temporalment el lloc de treball vacant de
lliure designació, Director/a General de Desenvolupament Social, Infància i Persones Majors
(BOIB núm. 93, de 10/07/ 2019) preveu que les persones aspirants seran convocades per realitzar
una entrevista sobre qüestions derivades de la seva trajectòria professional i qualssevol altres que es
considerin necessàries per a avaluar la idoneïtat de la persona o persones candidates. Així mateix
se’ls valorarà l’experiència acumulada en l’àmbit del desenvolupament social, la infància i les
persones majors, principalment pel que fa a la gestió pública i, així mateix, se’ls valorarà el model
social aplicable al terme municipal de Calvià que proposin i exposin.
2. Per Decret de la Tinença de batlia delegada de Serveis Generals i Infraestructures de data
06/08/2019 es va resoldre aprovar el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses en
l’esmentada convocatòria:
Persones aspirants admeses:

CAL60016903143L79P7413D73DW

Cognoms i nom
Castro Soler, Laura Irene
Gamundí Massagué, Cristina
Garrido Durán, Laura
Muñoz Pérez, Carlos
Puigserver Servera, Margalida
Romera Romera, Mario
Rosa Mulet, Catalina Maria (1)

DNI
***7761**
***3664**
***4762**
***1343**
***2464**
***8532**
***8028**

(1) La Sra. Catalina Maria Rosa Mulet compleix els requisits exigits en la base segona
d’aquesta convocatòria. No obstant això, no ha presentat cap certificació o fotocòpia
acreditatius dels mèrits que indica al currículum que presenta. En la base tercera d’aquesta
convocatòria s’indica el següent: “Un currículum, amb els documents justificatius dels
requisits exigits, així com els dels mèrits que s’aportin mitjançant certificacions o
fotocòpies.” Pot completar la seva sol·licitud amb la documentació acreditativa dels mèrits
al·legats al currículum en el termini indicat en l’apartat 2 d’aquesta resolució.
En data 12/08/2019 la Sra. Catalina Maria Rosa Mulet completa la seva sol·licitud presentant al
Registre (RGE núm. 201900000023059) la documentació acreditativa dels mèrits al·legat al seu
currículum.
3. Arran de l’estimació parcial d’un recurs de reposició interposat per l’STEI INTERSINDICAL
contra la convocatòria, per Decret de la Tinença de batlia delegada de Serveis Generals i
Infraestructures de data 13/09/2019 es va resoldre “atorgar a les persones aspirants a la convocatòria
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per proveir temporalment el lloc de treball vacant de lliure designació, Director/a General de
Desenvolupament Social, Infància i Persones Majors que no han acreditat el requisit del català un
termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el
web municipal perquè l’acreditin o autoritzin aquesta Corporació a la seva comprovació tot indicant
l’organisme que expedí el certificat corresponent. Si no ho fan, seran excloses de la corresponent
convocatòria.”
4. D’entre les persones aspirants provisionalment admeses, la Sra. Laura Irene Castro Soler, la Sra.
Cristina Gamundí Massagué, la Sra. Laura Garrido Durán, el Sr. Carlos Muñoz Pérez, la Sra.
Margalida Puigserver Servera i la Sra. Catalina Maria Rosa Mulet varen acreditar el requisit del
català adjuntant còpia del certificat a la sol·licitud de participació a aquest procés.
Pel que fa al Sr. Mario Romera Romera, en el seu CV no hi consta que estigui en possesió del nivell
B2 de llengua catalana. Tampoc aporta cap certificat acreditatiu del nivell de llengua catalana
exigit ni autoritza aquesta Corporació per fer la consulta sobre aquest. Per tot això, atès que no
compleix amb el requisit de tenir el nivell B2 de llengua catalana, el Sr. Mario Romera Romera ha
de ser exclòs d’aquesta convocatòria.
5. El Batle-President d’aquesta Corporació ha delegat en les persones funcionàries que s’enumeren
a continuació per a que constitueixin una Comissió Tècnica de Valoració per realitzar les entrevistes
i valorar la idoneïtat de les persones candidates:
- Sra. Sandra Sedano Colom
- Sra. Eloísa Alonso de Caso Lozano
- Sra. Sebastiana Muñoz Salvá
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6. Com a resultat de les entrevistes, el llistat de les persones declarades idònies per proveir
temporalment el lloc de treball vacant de lliure designació, Director/a General de Desenvolupament
Social, Infància i Persones Majors, així com les valoracions, seran elevades al Batle-President que
serà qui designarà lliurement la persona candidata més idònia per ocupar el lloc de treball convocat.
Per tot l’anterior, aquesta Tinença de Batlia, en virtut de les facultats que li atorga l’article 21.1 g)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en concordança amb l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local, disposa la següent
Resolució
1. Aprovar el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses a la Convocatòria per a
proveir temporalment el lloc de treball vacant de lliure designació, Director/a General de
Desenvolupament Social, Infància i Persones Majors (BOIB núm. 93, de 10/07/ 2019):
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Persones aspirants admeses:
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Cognoms i nom
Castro Soler, Laura Irene
Gamundí Massagué, Cristina
Garrido Durán, Laura
Muñoz Pérez, Carlos
Puigserver Servera, Margalida
Rosa Mulet, Catalina Maria

DNI
***7761**
***3664**
***4762**
***1343**
***2464**
***8028**

Persona aspirant exclosa:
Romera Romera, Mario (1)

***8532**

(1) El motiu d’exclusió és perquè no acredita estar en possessió del nivell B2 de llengua
catalana.
2. Nomenar com a membres de la Comissió Tècnica de Valoració les següents persones
funcionàries:
- Sra. Sandra Sedano Colom
- Sra. Eloísa Alonso de Caso Lozano
- Sra. Sebastiana Muñoz Salvá

CAL60016903143L79P7413D73DW

Conforme als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
les persones interessades podran recusar els membres nomenats. La recusació s’haurà de plantejar
per escrit, expressant la causa o causes en què es fonamenti.
3. Convocar les persones aspirants admeses en el llistat definitiu de persones admeses i excloses de
la convocatòria per proveir temporalment el lloc de treball vacant de lliure designació, Director/a
General de Desenvolupament Social, Infància i Persones Majors per realitzar l’entrevista prevista
en la base quarta de les bases que regeixen aquesta convocatòria, els propers divendres dia 4
d’octubre de 2019, i dilluns dia 7 d’octubre de 2019, a la Sala de Gerència de l’edifici
consistorial de l’Ajuntament de Calvià (C/ Julià Bujosa de Sants, batle, 1, 07184, Calvià) amb la
següent distribució horària:
Divendres, 4 d’octubre de 2019
Castro Soler, Laura Irene – 9.30h
Gamundí Massagué, Cristina – 10.30h
Garrido Durán, Laura – 11.30h
Dilluns, 7 d’octubre de 2019
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Rosa Mulet, Catalina Maria – 9.30h
Puigserver Servera, Margalida – 10.30h
Muñoz Pérez, Carlos – 11.30h
4. Informar les persones aspirants que podran fer ús de qualsevol suport gràfic i/o electrònic per
demostrar el seus coneixements, experiència i projectes.
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5. Publicar aquesta resolució en el web municipal.

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