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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 30 de novembre de
2020, en el BOIB núm. 203 de data 03/12/2020 es va publicar la convocatòria d’una borsa de treball de tècnic/a de
patrimoni arqueològic i etnogràfic.
2. En data 12 de gener de 2021 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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Per tot això, 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
tècnic/a de patrimoni arqueològic i etnogràfic, convocada d’acord amb el decret de Batlia de data 30 de novembre de
2020.

Persones admeses

CAL7A60001723827F5Y0C13D3DK

Llinatges i nom
Calderón Díaz, María
Fontirroig Carrió, Samanta
García Amengual, Emili
Grimaldos Vich, Margarita
Matemalas Genovart, Victor
Mena Barco, Miguel
Moragues Oliver, Ana María
Oliver Lamilla, Francisco
Perales Román, Marta
Ramos Arcos, Iván
Riera Navarro, Miquel
Rioja González, Daniel
Rivas Llompart, Margarita
Serrano Luque, Estefanía
Taltavull Pons, Diego José
Terrasa García, Xavier Arnau
Tomás Ferrutxe, Bárbara Beatriz

NIF
43***943Q
43***490S
43***831Z
43***219X
43***943G
43***058J
43***897T
43***302A
43***414A
43***578T
43***142S
43***017Z
41***043C
43***202Z
41***903F
78***062D
43***561Y

Persones excloses
Llinatges i nom
Amer Veny, Josep Lluís
Jiménez Baena, Jesús
Parodi Amado, Rocío Agustina
Pascual Ramos, Eduardo
Rodríguez Pérez, Celia
Vallorí Márquez, Bartomeu

NIF
41***473P
52***835G
41***283Y
78***637T
49***627M
78***965Z

CSV:

2. 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 de febrer de 2021, a les 09.00h, a l’Institut de Bendinat, carrer Arquitecte Francisco Casas, 13,
07181 Bendinat. Calvià
C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià. Illes Balears
Tel. 971 139 100 www.calvia.com
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3. 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
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Juan Recasens Oliver
(Delegació per resolució de Batlia de data 17/06/2019)
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