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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.
4. En data 23/02/2021 es va publicar el decret pel qual es modificava el punt 3 de la Resolució de data
04/02/2021.
5. En data 24/02/2021 es va publicar el decret pel qual s’esmenava el DNI d’una de les aspirants.
6. En data 03/03/2021 es va publicar l’acta de la l’acta de la Comissió Tècnica de Valoració del procés
selectiu, de puntuacions provisionals, en la qual s’atorgava un termini de 3 dies hàbils per presentar
al·legacions.
7. En data 12/03/2021 es va publicar l’acta de la Comissió Tècnica de Valoració, de puntuacions
definitives.
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S’ha detectat que una de les aspirants havia presentat en temps i forma al·legacions a les puntuacions
provisionals, les quals, per una errada involuntària, no es varen traslladar a la l’acta de la Comissió
Tècnica de Valoració del procés selectiu.

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. Deixar sense efectes la llista definitiva que figura en l’acta de la Comissió Tècnica de Valoració del
procés selectiu de data 12/03/2021.
2. Donar trasllat a la Comissió Tècnica de Valoració de les al·legacions formulades per l’aspirant Mª
José Costa Pérez.
3. Exposar aquesta resolució en el web municipal (www.calvia.com).
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Tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures
(Delegació per resolució de Batlia de data 17/06/2019)

