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Decret de Batlia
En data 27 de setembre de 2018 es varen convocar dos llocs de treball de tècnic/a director/a, per donar suport als
Programes SOIB JOVE Formació i Ocupació anomenats Estepa i Brúixola.
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Finalitzat el termini atorgat per esmenar els errors o omissions, aquesta Tinença de Batlia delegada, 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 de dos llocs de treball de
tècnic/a director/a, d’acord amb el decret de Batlia de data 27 de Setembre de 2018.
Persones admeses
Buades Garau, Teresa Francisca
Buendia Gomez, Antonia
Caro Lopera, Alexandra
Cañavate Segurado, Carmen
Diquero, Manon
Escandell Bonnin, Catalina
Hernandez Ferrer, Marta
Medrano Alonso, Rocio
Mesquida Garcia, Catalina
Molina Ramirez, Isabel
Ortiz Vilar, Pilar
Pascual Marti, Maria Eugenia
Perales Jimenez Ester
Roman Sanchez, Maria Collado
Rosa Mulet, Rosa Maria
Sarafraz Ezabadi, Shabman
Simonet Ferrer, Rosario

Persones excloses
Almerge Martinez Domenec (3)
Diaz Garcia, Cristina (3)
Perez Martorell, Teresa (3)
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(1) El motiu de l’exclusió és perquè no ha entregat el requisit f) del punt 2 de les bases degudament acreditat.
(2) El motiu de l’exclusió és perquè no ha entregat el requisit g) del punt 2 de les bases degudament acreditat.
(3) El motiu de l’exclusió és perquè no ha entregat el requisit h) del punt 2 de les bases degudament acreditat.
2. Convocar a les persones admeses per a realitzar la prova prevista en el punt núm. 4.1 de les bases de la
convocatòria, el dia 29 de gener de 2019, a les 9:00 h, a l’aula de formació de l’Ajuntament de Calvià
(Julià Bujosa Sans Batle, 1, 07184, Calvià).
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3. Exposar aquesta resolució en el web municipal i en el tauler d’anuncis 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.
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 Seguretat
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Andrés Serra Martínez
(Delegació per resolució de Batlia de data 06/07/2018)
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