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Decret de Batlia
Fets
1. En data 2 de novembre de 2020 es varen convocar dos llocs de treball de personal d'informació i atenció juvenil,
adscrits a l'àrea de Joventut i Participació Ciutadana (BOIB núm. 190, de data 5/11/2020).
2. En data 24 de novembre de 2020 es va publicar el decret que aprovava el llistat provisional de persones admeses i
excloses al procés selectiu.
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Finalitzat en data 1 de desembre de 2020 l’esmentat termini, 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
personal d'informació i atenció juvenil, adscrits a l'àrea de Joventut i Participació Ciutadana (BOIB núm. 190, de data
5/11/2020).
Persones admeses
ALBERO GÓMEZ, MARÍA ELENA
AMENGUAL LÓPEZ, JORGE
BOHORQUEZ GÓMEZ, LAURA
CAPÓ GENOVARD, MARGALIDA
GUERRERO MARTÍNEZ, ELENA
MESQUIDA MASSANET, MARTA
MESTRE HERNÁNDEZ, ANTONI
SOLANO MAIRATA, ANTONIO
TERRASA GARCÍA, XAVIER ARNAU
TUR FERRER, ALEJANDRO

44***397Z
43***061L
43***714V
41***369P
47***158H
43***127S
41***742N
44***937S
78***062D
43***920T

CSV:
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Persones excloses
ANTÚNEZ CIFO, DALILA
BARCELÓ BARCELÓ, SARA
BOSCH MUÑOZ, LIDIA
CADENAS PÉREZ, MARÍA
CANO LÓPEZ, MANUEL ADRIÁN
CAPÓ GARRIGA, SANDRA
CASTELL BORRÁS, MARGALIDA
CASTILLO DOMÍNGUEZ, Mª CARMEN
CECILIA GRANADOS, CRISTINA
CIUDAD PÉREZ DE LEÓN, SARA
CLADERA TORRENS, INÉS
CRUZ GARCÍA, CRISTIAN
DEL VALLE GARCÍA, Mª DOLORES
FERRANDO LLOBERA, JOAN MATEU
GARCÍA MARTÍNEZ, ADRIANA Mª
GELABERT CÀNAVES, JAUME
GOMIS RAMIS, ANA MARÍA
HERMOSILLA DEL OLMO, PATRICIA
LLANES MACHADO, JUAN JOSÉ
LÓPEZ SANCHO, MANUEL
MOYANO DE LA ROSA, DIANA
OLIVER COVAS, ANTONIO

43***773W
43***735G
43***154R
43***742L
43***522W
43***370V
43***740A
43***914m
43***449M
41***257S
43***354S
43***690S
43***958C
43***591Q
43***457W
43***128A
43***592R
43***789Q
43***798A
43***980L
43***858H
43***896J

(4)
(1) (2) (3) (4) (7)
(4)
(4) (8)
(4) (6) (7)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3) (4) (8)
(4)
(4)
(4)
(4) (8)
(3) (4) (6) (7)
(4)
(4)
(1) (2) (4)
(4) (8)
(4)
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OLIVER TERRÓN, ANA MARÍA
OLMEDO SÁNCHEZ, LORENA
PALOU GRICE, ANDREA ESPERANZA
PÉREZ-HITA RADO, SANDRA
PIÑERO MARTORELL, RAQUEL
PIZÁ MUÑOZ, CARLOS
PORTELL CARDELL, Mª ISABEL
ROJAS TUR, TATIANA
SERRA VILLALONGA, Mª FRANCISCA
SOLIVELLAS AMER, MIQUEL DANIEL
SOUSA GUERRERO, ANTONIO LUÍS
TORRES LLADÓ, TATIANA
TORRES SERRANO, SERGIO
VERGER PALOU, Mª ESTHER
VÍLCHEZ RAYO, BALDOMERO

43***322X
43***260G
43***595J
43***153M
43***422B
43***868D
43***899S
43***231H
43***857B
41***346C
43***709N
43***067Y
43***889C
43***474C
43***965R

(4) (8)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4) (8)
(4) (7)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(2) (4)

(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 entregat el requisit h) del punt 3 de les bases degudament acreditat.
(4) El motiu de l’exclusió és perquè no ha entregat el requisit i) del punt 3 de les bases degudament acreditat.
(6) El motiu de l’exclusió és perquè no ha entregat la sol·licitud signada.
(7) El motiu de l’exclusió és perquè no manifesta que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides.
(8) El motiu de l’exclusió és perquè no ha entregat el requisit j) del punt 3 de les bases degudament acreditat.
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.
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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.

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