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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

c.

Tècnic/a de Gestió i Coordinació per als Programes de Qualificació Inicial
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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. En data 04/02/2021 es va publicar el decret que aprovava la relació definitiva de persones aspirants
admeses i excloses a la convocatòria a la convocatòria d’un lloc de tècnic/a de Gestió i Coordinació
per als Programes de Qualificació Inicial.
S’ha detectat error tant en la resolució de data 21/01/2021 com en la de data 04/02/2021, ja que la
aspirant senyora Iris Fernández Mestre figurava com a exclosa per haver presentat la sol·licitud de
participació fora de termini i s’ha comprovat que l’havia tramitada dia 09/12/2020, per tant, en temps i
forma.
Per tot això i, en virtut de l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, 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 Iris Fernández Mestre 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.
2. Modificar el punt 3 de la Resolució de data 04/02/2021, en el sentit següent:
On diu:
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“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
NIF
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
Lorente Bermúdez, Noelia

44***397Z
43***156A
43***243F
43***593F
X2***621E
29***946J
43***822G
41***968N
43***539T
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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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NIF
43***013J
43***522W
43***589R
43***017Y
43***622Q
43***067Y
43***549K

(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”
Ha de dir:
“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
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41***081E
43***595J
43***073F
43***319N
70***044V

Llinatges i nom
NIF
Albero Gómez, Maria Elena
Bestard Pomar, Maria Teresa
Bohigas Llompart, Eva
Costa Perez, Maria Jose
Diqueron, Manon
Fernández Mestre, Iris
Garcia Melchor, Sara
Garcia Sastre, Laura
Lerma Barceló, Francina
Lorente Bermúdez, Noelia
Marote Mayas, Silvia
Palou Grice, Andrea
Pascual Marti, María Eugenia
Reina González, Alfonso
Senovilla Tasis, Olivia

44***397Z
43***156A
43***243F
43***593F
X2***621E
43***017Y
29***946J
43***822G
41***968N
43***539T
41***081E
43***595J
43***073F
43***319N
70***044V

Persones excloses
Llinatges i nom
Cañellas Iniesta, Nerea
Cano Lopez, Manuel
Cañas Bermejo, Pedro

NIF
43***013J
43***522W
43***589R

(1) i (2)
(1) i (2)
(2)
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Muñoz Ruiz, Almudena
Torres Lladó, Tatiana
Vidal Femenias, Francina

43***622Q
43***067Y
43***549K

(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. Exposar aquesta resolució en el web municipal (www.calvia.com).
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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, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes a comptar des de l'endemà
de la publicació d'aquestes bases en el BOIB i, en aquest cas, no és 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 Registri General d'aquest Ajuntament o en els
dependències i mitjans a què és refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 abans esmentada, i
s'entendrà desestimat quan no és resolgui i notifiqui en el termini d'un mes, a comptar des 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, en el termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució en el BOIB.

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)

