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1. En data 12/10/2016, en el butlletí núm. 139 de BOIB es va publicar la convocatòria per a
proveir temporalment el lloc de treball vacant de lliure designació, Director/a General de
Serveis Econòmics i Contractació (BOIB núm. 139, de data 12/10/ 2019).
2. La base segona de l’esmentada convocatòria indica els requisits que han d’acreditar les persones
aspirants.
3. La base quarta de la convocatòria de referència preveu que les persones aspirants seran
convocades per realitzar una entrevista sobre qüestions derivades de la seva trajectòria professional
i qualssevol altres que es considerin necessàries per a avaluar la idoneïtat de la persona o persones
candidates. Es podrà assistir amb documentació impresa o en suport digital per acompanyar una
breu exposició del projecte que s’implementaria per a la millora dels serveis públics afectats per la
convocatòria, en clau de modernització, digitalització, i simplificació de processos.
Així mateix, es valorarà a les persones aspirants la formació específica i l’experiència professional
en les matèries objecte d’aquesta convocatòria, així com també l’experiència en el desenvolupament
de funcions directives , capdalies d’unitats administratives o d’assessorament especial en
l’administració pública.
Per tot això, aquesta Tinença de Batlia, en virtut de les facultats que li atorga l’article 21.1 g) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, en concordança amb l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local, disposa la següent
Resolució
1. Aprovar el llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria per a
proveir temporalment el lloc de treball vacant de lliure designació, Director/a General de Serveis
Econòmics i Contractació (BOIB núm. 139, de data 12/10/ 2019):
CAL400C604974J474178413D3DQ

Aspirant admesa:
Cognoms i nom
Morro Pastor, Catalina

DNI
***9039**

2. Nomenar, com a membres de la Comissió Tècnica de Valoració i en virtut de la base quarta de la
convocatòria, les següents persones funcionàries:
- Sra. Marta Picornell Yanes
- Sra. Mateo Rigo Vallori

CSV:

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

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

- Sra. Sebastià Vicens i Pons
Conforme als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
les persones interessades podran recusar els membres nomenats. La recusació s’haurà de plantejar
per escrit, expressant la causa o causes en què es fonamenti.
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3. Convocar l’aspirant admesa en el llistat definitiu de persones admeses i excloses de la
convocatòria per proveir temporalment el lloc de treball vacant de lliure designació, Director/a
General de Serveis Econòmics i Contractació per realitzar l’entrevista prevista en la base quarta de
les bases que regeixen aquesta convocatòria, els propers dimecres dia 30 d’octubre de 2019, a les
13:30h a la Sala d’Exàmens i Formació de l’edifici consistorial de l’Ajuntament de Calvià (C/
Julià Bujosa de Sants, batle, 1, 07184, Calvià) amb la següent distribució horària:
4. Informar la persona aspirant que podrà fer ús de qualsevol suport gràfic i/o electrònic per
demostrar el seus coneixements, experiència i projectes.
5. Publicar aquesta resolució en el web municipal.

Juan Recasens Oliver
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Tinent de Batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures
(Delegació per resolució de Batlia de data 17/06/2019)
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