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Decret de Batlia
Fets
1. En data 9 de març de 2020 es va convocar una borsa de treball de arquitecte/a, per al seu posterior nomenament
com a funcionari/ària interí/ina (BOIB núm. 31 de data 12/03/2020).
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2. En data 26 de juny 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.
3. En data 31 d’agost de 2020 el funcionari designat com a president suplent de la Comissió Tècnica de Valoració,
senyor Gabriel Palmer Socías, ha presentat escrit de renúncia a l’esmentada designació, atès que el seu fill és una de
les persones admeses al procés selectiu.
Per tot això, una vegada finalitzat el termini per esmenar les errades o omissions i considerada ajustada a dret la
sol·licitud de renúncia del Sr. Palmer, 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
arquitecte/a, convocada d’acord amb el decret de Batlia de data 9 de març de 2020 (BOIB núm. 31, de data
12/03/2020).
Persones admeses
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Llinatges i nom
Arbós Berenguer, María Carmen
Bellver Arbona, Laia
Cabrer Rivera, Pedro Luís
Cantarellas Reig, Gabriel
Feliu Sastre, Daniel
Ferrer Roselló, Aina
García Ramis, Manuel
Luque Martínez, Óscar
Martínez Comas, María
Nadal Mir, María de Lourdes
Oliver Herrero, María Eugenia
Palmer Aranda, Marcos
Pérez Far, Ariana
Pizá Segura, María Cristina
Pons Garcías, Victoria Catalina
Ponseti Barceló, Francisco
Puigserver Antich, Iván
Salinas Sanz, Cristina
Segura Pons, Estanislao Luis
Servera Buades, Antonia
Tapia Martínez, Emma
Verd Sansó, Juana María

NIF
43***546-R
43***040-Y
24***527-K
41***070-H
43***763-C
43***512-F
45***469-D
47***536-X
43***797-X
43***932-C
43***278-K
43***579-X
37***531-F
43***439-P
43***984-M
43***903-S
43***718-T
50***674-D
43***698-G
43***521-A
13***555-Y
43***066-X
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Persones excloses
Llinatges i nom

NIF

Alonso Álvarez, Jaime
Muñoz Faus, María del Mar
Reparaz Vives, Iñaki
Salva Cabrer, Juana Ana

Motiu

43***375-B
36***739-Y
43***394-T
78***243-C

(1)
(3)
(3)
(1) (2)

(1) El motiu de l’exclusió és perquè no ha entregat el requisit f) del punt 3 de les bases degudament acreditat.
(2) El motiu de l’exclusió és perquè no ha entregat el requisit g) del punt 3 de les bases degudament acreditat.
(3) El motiu de l’exclusió és perquè no ha manifestat que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides.
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2.- Convocar les persones aspirants admeses per a realitzar la prova prevista en el punt núm. 5.1 de les bases de la
convocatòria, el dia 3 d’octubre de 2020, a les 10:00 h, a les dependències de la Policia Local de l’Ajuntament de
Calvià (c/Alacant, 36. 07180 polígon Son Bugadelles, Santa Ponça, Calvià).
3. Modificar el decret de data 09/03/2020, pel qual es varen aprovar les bases per a la confecció d'una borsa de
treball, pel sistema de concurs, d'arquitecte/a, en el sentit següent:
On diu:
“La Comissió Tècnica de Valoració estarà composta pels següents membres:
President: senyor Ignacio Pomar Piña, en substitució senyor Gabriel Palmer Socías (...)”
Ha de dir:
“La Comissió Tècnica de Valoració estarà composta pels següents membres:
President: senyor Ignacio Pomar Piña, en substitució senyora María Rigo Martínez (...)”

4. Exposar aquesta resolució en el web municipal 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.
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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
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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