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1. En data 09/12/2019 la Comissió Tècnica de Valoració es va constituir per a realitzar les
entrevistes previstes en la base quarta de la Convocatòria per a proveir temporalment el lloc de
treball vacant, cap del Servei de Planejament, mitjançant una comissió de serveis ordinària
voluntària (BOIB núm. 159, de 23/11/2019).
Aquesta Comissió Tècnica de Valoració, nomenada en la base cinquena d’aquesta convocatòria, fou
composada pel Sr. José Mª Fontenla Esquivias, el Sr. Javier Montejo Fuentes i el Sr. Jesús Font
Camacho, funcionaris d’aquesta Corporació.
2. Les persones aspirants que varen concórrer a l’entrevista foren les següents:
Sra. Maria Magdalena Rosselló Forteza
Sr. Jose Luis Mosteiro Sans
3. En l’acta de l’esmentada sessió s’indica el següent:
“En atención a lo anteriormente expuesto, conforme a los criterios ponderados por esta Comisión
Técnica de Valoración, y, remarcando que tanto la candidata 1ª como el aspirante 2º, presentan
características que sin duda los harían aptos para el desempeño del puesto a proveer, y con la
salvedad de los particulares aspectos que han sido reseñados en uno y otro caso, finalmente y en
consecuencia, se eleva a la Alcaldía-presidencia la siguiente lista de las personas que han sido
DECLARADAS IDÓNEAS:
- Se declara idónea la candidata 1ª: Dª.Mª. Magdalena Rosselló Forteza.
- Se declara idóneo el candidato 2º: D. José Luís Mosteiro Sans.”
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Elevada a Batlia l’acta esmentada, la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures
(delegació per resolució de Batlia de data 17/06/2019) és qui, en virtut de la base quarta d’aquesta
convocatòria, resoldrà el nomenament.
4. Vista la documentació presentada i atenent a les valoracions realitzades per la Comissió Tècnica
de Valoració i a la proposta de la persones aspirants declarades idònies, incloses en l’acta de data
09/12/2019 aixecada per aquesta Comissió, aquesta Tinença de Batlia, havent escoltat el Sr. Marc
López Expósito, Tinent de Batle d’Urbanisme, Comerç i Activitats, declara que tenint en
consideració els específics coneixements que la Sra. Mª Magdalena Rosselló Forteza ha acreditat i
demostrat en el coneixement i aplicació pràctica de tots els processos inherents a la revisió del Pla
General d’Ordenació Urbana de Calvià (tasca de la qual s’encarregarà la persona que ostenti el lloc
de feina ofertat), la fan la persona més idònia per a ocupar el lloc de treball vacant, cap del Servei
de Planejament, mitjançant una comissió de serveis ordinària voluntària.
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
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Resolució
1. Declar que decretaré el nomenament de la Sra. Mª Magdalena Rosselló Forteza com a cap
del Servei de Planejament, mitjançant una comissió de serveis ordinària voluntària, per ser
considerada la persona més idònia per a ocupar aquest lloc de treball, per l’exposat en la
part expositiva d’aquest decret.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

2. Publicar aquesta resolució en el web municipal.
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 ha de presentar-se 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 al de la publicació d’aquesta resolució. Això sense perjudici de qualsevol altre
recurs o acció que considereu pertinent.
Juan Recasens Oliver
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Tinent de Batle delegat de Serveis Generales i Infraestructures
(Delegació per Resolució de Batlia de data 17/06/2019)

CSV:

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100
www.calvia.com

