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Decret de Batlia
Fets
1. En data 3 de febrer de 2020 la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures va resoldre convocar una
borsa de treball de economista, per al seu posterior nomenament com a funcionari/ària interí/ina (BOIB núm. 16 de
data 06/02/2020 i BOIB núm. 22 de data 22/02/2020).
2. En data 17 de juliol de 2020 es va publicar en el web municipal el decret de la Tinença de Batlia de Serveis
Generals i Infraestructures que aprovava la relació provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu.
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3. Revisada la documentació aportada pels aspirants, s'ha detectat un error material en la sol·licitud d'Elena Barcia
Fernández, la qual es va incloure en el llistat provisional com admesa.
Per tot això i, una vegada finalitzat el termini per esmenar les errades o omissions, aquesta Tinença de Batlia, 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
economista, convocada d’acord amb el decret de Batlia de data 3 de febrer de 2020 (BOIB núm. 16 de data
06/02/2020 i BOIB núm. 22 de data 22/02/2020).
Persones admeses
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Llinatges i nom

NIF

Atienza Carrafa, Sabina
Bonnín Garau, Joan
Bosch María, Ignasi
Boyeras Font, María
Campaner Morán, Silvia
Cardoso Grunow, Federico Helmuth
Carrillo Garau, Juan José
Díez Martín, María Esther
Estarellas Roig, Guillermo
Fernández Olivares, Silvia
Ferrer Morral, Aarón
Franco Fernández, Manuel Carlos
Ginard Picó, Mireia
Giraldo Pujol, Nicolás
Llabrés Picornell, Antonio
Llabrés Tugores, Ángela
López Casal, Juan José
López Gómez, Josefina
Martínez Galiano, Eva María
Martínez Mendoza, Susana
Martínez Sharpe, Elisabet
Millet Gimeno, Ignacio
Monserrat Soler, Juana Ana
Moro Linares, Joaquín
Munar Vidal, Margarita
Planes Ripoll, Margalida
Pons Trolese, Natalia
Reus French, Antonio Bartolomé
Ribot Bautista de Lisbona, Xavier
Ribot Muñoz, Francisca Eva
Riera Jaume, Caterina
Riera Mestre, Juan
Sánchez Gálvez, María del Carmen

46***313-Q
43***228-F
41***759-J
43***809-S
43***072-B
43***334-Y
43***654-N
34***306-Y
43***868-B
43***884-K
46***119-L
38***969-A
43***681-N
52***538-D
43***449-B
43***626-E
35***882-V
43***990-S
44***098-S
43***413-D
46***179-G
43***023-A
43***648-Q
43***591-W
43***714-X
43***338-M
43***608-E
43***473-G
43***935-P
43***540-C
43***147-H
43***236-V
43***999-C
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Sastre Oliver, Juan
Socias Utrero, Margarita
Solís Pericàs, Karla Marcela
Tejada Sancho, Eduardo
Torrens Cañellas, Eugenia

43***003-A
43***119-W
43***587-R
43***606-S
43***145-S

Persones excloses
Llinatges i nom

NIF
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Barcia Fernández, Elena *
Benejam Benejam, Sebastià Antoni
Martín Martín-Luengo, Ana Belén
Samaniego Martínez, Jaime
Vidal Sánchez, Amparo José

43***107-D
41***334-T
43***179-M
26***576-Z
26***317-W

Motiu
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
(2) (4)

(1) El motiu de l’exclusió és perquè no ha aportat el requisit f) del punt 3 de les bases i tampoc ha indicat en la sol·licitud de
participació que autoritza a aquest Ajuntament perquè el comprovi per mitjans electrònics.
(2) El motiu de l’exclusió és perquè no ha aportat el requisit g) del punt 3 de les bases degudament acreditat.
(3) El motiu de l’exclusió és perquè no ha aportat el requisit h) del punt 3 de les bases.
(4) El motiu de l’exclusió és perquè la titulació acreditada no és vàlida, d’acord amb el requisit f) del punt 3 de les bases.
(5) El motiu de l’exclusió és perquè no ha manifestat que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides.

2. Convocar les persones aspirants admeses per a realitzar la prova prevista en el punt núm. 5.1 de les bases de la
convocatòria, el dia 9 de novembre de 2020, a les 16:00 h, a la sala polivalent del Casal de Peguera (c/Pins, 17. 07160
Peguera, Calvià).
3. Donar un període de 10 dies hàbils a Elena Barcia Fernández per esmenar la deficiència detectada.
4. Exposar aquesta resolució en el web municipal de l’Ajuntament de Calvià.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu 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.
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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.

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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