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Decret de Batlia
Fets
1. En data 9 de juliol de 2020 la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures va resoldre convocar una
borsa de treball de tècnic/a superior arxivística i gestió documental, per al seu posterior nomenament com a personal
funcionari interí (BOIB núm. 128 de data 18/07/2020).
2. En data 7 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. En data 15 de setembre de 2020 el funcionari designat com a president titular de la Comissió Tècnica de Valoració,
senyor Juan Castañer Alemany, ha presentat escrit d’abstenció a l’esmentada designació, al·legant que té amistat
íntima amb una de les persones admeses.
Per tot això, una vegada finalitzat el termini per esmenar les errades o omissions i considerada ajustada a dret la
sol·licitud d’abstenció del Sr. Castañer, 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
tècnic/a superior arxivística i gestió documental, convocada d’acord amb el decret de Batlia de data 9 de juliol de
2020.
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Persones admeses
Llinatges i nom
Alvárez Martínez, Juan Miguel
Cano Herrero, Julia Irene
Cañavate Ochoa, Andrea
Colom Arenas, Mª del Carmen
Delgado Frau, Aurora
Frederiksen Reyes, Marina Stella
Forte Gasca, Enric
Marqués Isasi, Marina
Mas Roig, Irene
Melis Janer, Laura
Munar Vera, Esperanza
Nieto Cerdà, Mª Magdalena
Oliach Fabregas, Meritxell
Pascual Rodrigo, Eva Francisca
Perez Noguera, Elionor
Pino Obrador, Maria del Carme
Ramis Guasp, Sebastian
Romero Bennaser, Mª Estela
Rosselló Font, Rosa María
Santandreu Pons, Margalida
Serrano Luque, Estefanía
Socias Fuster, Catalina
Sousa Guerrero, Antonio Luís
Vich Nicolau, Albert Josep
Vilanova Socias, Jaume

NIF
43***151Z
43***123F
41***256W
43***332N
43***791W
43***468J
45***439M
43***501L
43***382G
43***199Z
43***077Z
37***075J
39***071B
44***112B
43***946N
41***005J
43***110C
43***147G
43***625M
43***804B
43***202Z
43***802B
43***709N
43***714A
43***194G

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

https://www.admonline.calvia.com/csv

Persones excloses
Llinatges i nom
García Julià, Miguel
Montoya Boix, Bàrbara
Peake Mestre, Claudia

NIF
43***470Z
45***440F
24***204S

2. Modificar el decret de data 09/07/2020, pel qual es varen aprovar les bases per a la confecció d'una borsa de treball
tècnic/a superior arxivística i gestió documental, en el sentit següent:
On diu:
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“La Comissió Tècnica de Valoració estarà composta pels següents membres:
President: senyor Juan Castañer Alemany, en substitució senyora Xisca Torres Arabí (...)”
Ha de dir:
“La Comissió Tècnica de Valoració estarà composta pels següents membres:
President: senyor Bartolomé Fullana Barceló, en substitució senyora Xisca Torres Arabí (...)”
3. Convocar les persones aspirants admeses a la realització de l’exercici pràctic previst a la base 5.1 (fase 1) de la
convocatòria, el dia 9 d’octubre de 2020, a les 12:00h, al Casal de Paguera, carrer Pins, núm. 17, Peguera 07160,
Calvià.
4. 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.
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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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