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Decret de Batlia
Fets
1. En virtut de la resolució de la Tinença de Batlia de Serveis Generals i Infraestructures de data 19 de juny de 2020,
en el BOIB núm. 113 de data 23/06/2020 es va publicar la convocatòria d’una borsa de policia local, per al seu
posterior nomenament com a funcionari/ària interí/ina.
2. En data 21/08/2020 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 25/08/2020 es va publicar una modificació del decret que aprovava la relació provisional, rectificant el
motiu (1) d’exclusió.
4. Detectat que, per error material, no s’hi varen incloure dues persones, com a excloses, en el llistat provisional i, en
conseqüència, tampoc en el llistat definitiu, en data 25/09/2020 es va decretar admetre les seves sol·licituds i se’ls va
atorgar un termini per esmenar-les.
Pet tot això i, una vegada finalitzat el termini atorgat, 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. Afegir a la relació definitiva de persones admeses al senyor Bartolomé Villalonga Caparrós.
2. Afegir a la relació definitiva de persones excloses al següent aspirant:
Llinatges i nom
Mairata Munar, Jaime

NIF
43***938F

Motiu
1, 2, 3, 4, 6

(1) El motiu de l’exclusió és perquè no ha presentat el requisit a) del punt 3 de les bases degudament acreditat.
(2) El motiu de l’exclusió és perquè no ha presentat el requisit g) del punt 3 de les bases degudament acreditat.
(3) El motiu de l’exclusió és perquè no ha presentat el requisit i) del punt 3 de les bases degudament acreditat.
(4) El motiu de l’exclusió és perquè no ha presentat el requisit j) del punt 3 de les bases degudament acreditat.
(6) El motiu de l’exclusió és perquè no ha manifestat que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides el punt
3 de les bases.
A més, aquest aspirant no ha acreditat la nota del curs bàsic de policia local, ni tampoc ha autoritzat a aquesta
Corporació a realitzar la consulta a l’EBAP.
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2. 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.
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
C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 100 www.calvia.com

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

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
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Juan Recasens Oliver
(Delegació per resolució de Batlia de data 17/06/2019)

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

