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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
26 de novembre de2020, en la web municipal, es va publicar la convocatòria de tres llocs de
treball:
a. Tècnic/a d’acompanyament laboral per a col·lectiu de dones
b. Tècnic/a d’Orientació i Inserció laboral per col·lectiu de dones
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c. Tècnic/a de Gestió i Coordinació per als Programes de Qualificació Inicial
2. En data 21/01/2021 es va publicar el decret que aprovava la relació provisional de persones
aspirants admeses i excloses a la convocatòria.
3. S’han detectat errors en la resolució de data 21/01/2021, ja que les aspirants senyora Noelia
Lorente Bermúdez i senyora Francina Lerma Barceló, que havien presentat instancia de
participació en temps i forma i que compten amb tots els requisits exigits, no figuraven ni com a
admeses ni com a excloses. A més, el senyor Pedro Cañas Bermejo, que havia presentat
instancia de participació en temps i forma, no figurava en el llistat de persones excloses.
Finalitzat el termini per esmenar les errades o omissions que havien motivat l’exclusió, 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. Incloure la senyora Noelia Lorente Bermúdez i la senyora Francina Lerma Barceló en la
relació definitiva de persones admeses a la convocatòria d’un lloc de tècnic/a de Gestió i
Coordinació per als Programes de Qualificació Inicial, d’acord amb el decret de Batlia de data
26 de novembre de 2020.
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2. Incloure el senyor Pedro Cañas Bermejo en la relació definitiva de persones excloses a la
convocatòria d’un lloc de tècnic/a de Gestió i Coordinació per als Programes de Qualificació
Inicial, d’acord amb el decret de Batlia de data 26 de novembre de 2020.
3. Aprovar la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria d’un
lloc de tècnic/a de Gestió i Coordinació per als Programes de Qualificació Inicial, d’acord amb
el decret de Batlia de data 26 de novembre de 2020, quedant les llistes de la següent manera:
Persones admeses
Llinatges i nom
Albero Gómez, Maria Elena
Bestard Pomar, Maria Teresa
Bohigas Llompart, Eva
Costa Perez, Maria Jose
Diqueron, Manon
Garcia Melchor, Sara
Garcia Sastre, Laura
Lerma Barceló, Francina
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Lorente Bermúdez, Noelia
Marote Mayas, Silvia
Palou Grice, Andrea
Pascual Marti, María Eugenia
Reina González, Alfonso
Senovilla Tasis, Olivia
Persones excloses
Llinatges i nom
Cañellas Iniesta, Nerea
Cano Lopez, Manuel
Cañas Bermejo, Pedro
Fernández Mestre, Iris
Muñoz Ruiz, Almudena
Torres Lladó, Tatiana
Vidal Femenias, Francina
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(1) i (2)
(1) i (2)
(2)
(3)
(1) i (2)
(1)
(1)

(1) No consta que tengui el requisit f) Titulació (punt 3 de les bases)
(2) No consta que tengui el requisit g) Coneixements de la llengua catalana nivell B2 (punt 3 de
las bases)
(3) Presentació de sol·licitud fora de termini

1. Exposar aquesta resolució en el web municipal (www.calvia.com).
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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