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Decret de Batlia
Fets
1. En el BOIB núm. 27, de 2 de març de 2019, es van aprovar les bases generals que han de regir les
convocatòries de les proves selectives incloses en l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2017.
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2. En el BOIB núm. 43, de 4 d’abril de 2019, es van aprovar les bases específiques de la convocatòria de
l’oposició-concurs de: 2 places de Tècnic/a Superior Informàtic/a, 1 plaça de Tècnic/a Mitjà/a Informàtica, 1
plaça de Tècnic/a Mitjà/a Seguretat Informàtica, 1 plaça de Cartògraf/a, 1 plaça de Tècnic/a Protecció Civil,
1 plaça de Tècnic/a de Turisme, 1 plaça de Coordinador/a Protecció Civil i Platges, 2 places de Subinspector
Policia Local, 3 places d’Oficial Policia Local, 1 plaça de Encarregat/a Cap/a Edificis Singulars, 1 plaça de
Encarregat/a Cap/a Immobles, 1 plaça de Encarregat/a Cap/a Qualitat Mediambiental, 1 plaça de Mestre/a
Enllumenat, 1 plaça de Mestre/a Edificis Singulars, 1 plaça de Mestre/a Jardineria, 1 plaça de Mestre/a
Prevenció Riscos Laborals, 1 plaça de Mestre/a Immobles, 1 plaça de Mestre/a Esdeveniments, 1 plaça de
Mestre/a Taller, de places d’ Oficial ICE, 1 plaça d’Oficial Xofer, 1 plaça d’Oficial Edificis Singulars, 1
plaça d’Oficial Taller, 2 places d’Oficial Obres, 1 plaça d’Oficial Jardineria, 1 plaça d’Oficial Pintor, 1 plaça
d’Oficial Electricista Enllumenat, 7 places d’Ajudant ICE, 2 places d’Ajudant Edificis Singulars, 1 plaça
d’Ajudant Jardineria, 1 plaça d’Ajudant Electricista Enllumenat, 2 places d’Ajudant Magatzem i 1 plaça
d’Ajudant Senyalització, totes reservades al torn de promoció interna i incloses en l’Oferta d’Ocupació
Pública per a l’any 2017.
3. En data 13 de maig de 2019 es va publicar en el web municipal el decret de la Tinença de Batlia de
Serveis Generals i Seguretat que aprovava la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses a
la convocatòria d’1 plaça d’Encarregat/ada en Cap Immobles reservada a promoció interna i atorgava
un termini de deu dies hàbils per a esmenar errades o omissions.
És per això que 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
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1. Aprovar la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de l’oposicióconcurs d’1 plaça d’Encarregat/ada en Cap Immobles reservada a promoció interna (BOIB núm. 43, de
4 d’abril de 2019):
Aspirant Admès
Cognoms i nom
Aguiló Diago, Salvador
Aspirant Exclòs
Cognoms i nom
Ribas Pizà, Andreu (1)
C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100
www.calvia.com
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(1) El motiu de l’exclusió és perquè no es compleix el requisit A) del punt quart de les bases
específiques de la convocatòria. L’interessat està nomenat en l’Escala d’Administració Especial,
Subescala de Serveis Especials, Classe Personal d’oficis, Categoria Operari, i no en la Categoria
Encarregat o Mestre exigida. És més, l’article 88.3 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic no és
d’aplicació en aquest supòsit atès que aquest procés selectiu té per objecte l’oposició-concurs d’una
plaça, i no la simple provisió de lloc de treball en sí mateix considerat.
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2. Convocar la persona aspirant admesa per a realitzar l’exercici previst a la base sisena (apartat 6.1) de les
bases específiques que regeixen aquesta convocatòria, dia 1 de juny de 2019, a les 10:00h a l’aula de formació
del quarter de la Policia Local (C/ Alacant, 36, Polígon Son Bugadelles, 07180, Santa Ponça -Calvià).
3. Exposar aquesta resolució en el web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Calvià.
El tinent de batle delegat de Serveis Generals i Seguretat
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Andrés Serra Martínez
(Delegació per resolució de Batlia de data 06/07/2018)

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100
www.calvia.com

