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Decret de Batlia
Fets
1. En data 9 de març de 2020 es va convocar una borsa de treball de treballador/a social, per al seu posterior
nomenament com a funcionari/ària interí/ina (BOIB núm. 31, de data 12/03/2020)
2. En data 29 de juny de 2020 es va publicar el decret que aprovava el llistat provisional de persones admeses i
excloses al procés selectius.
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3. Atès que, per error material, no s’hi varen incloure algunes persones, s’ha d’aprovar un nou llistat de persones
admeses i excloses al procés selectiu de referència.
Per tot això, 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 una nova relació provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria d’una borsa de
treball de treballador/a social, que, per error material no varen ser incloses en el decret de data 29/06/2020.
Persones admeses

CSV:
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Llinatges i nom
Blesa Vidal, Isidro
Carrasco Villaverde, Juan Cruz
Cifuentes Toledo, Elisa
Coll Cambón, Verónica
Ezquerra Ruiz, Marta
Gago Guillén, Ana María
Galindo Romero, Marta
García González, Paula
Gómez Bonet, Irene Gabriela
Iglesias Iglesias, Andrea
Marín Castaño, Cristina
Moger Moranta, Margalida
Monroy Tomás, María Estela
Moreno Caimari, Bartomeu
Oñate Carmona, María Eulalia
Persson Galiano, Cristina
Ramis Alemany, Catalina
Ripoll Vanrell, Llucia Jeronia
Roig Comas, María

NIF
44***646-T
45***069-Z
43***514-N
40***268-E
43***079-P
43***798-Q
43***377-H
43***649-J
43***186-C
41***075-N
43***810-Y
43***153-S
43***019-C
78***138-G
43***455-M
44***906-H
43***435-P
43***543-P
78***006-E

Persones excloses
Llinatges i nom
Cabrerizo Fuentes, Aritz
Vallés Bustamante, Mª de los Ángeles
Vera Serra, Débora

NIF
43***889-Z
43***479-Y
43***947-M

Motiu
(4)
(1) (2) (3) (4)
(3)

(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 la sol·licitud dins termini.
(5) El motiu de l’exclusió és perquè no ha entregat la sol·licitud signada.
(6) El motiu de l’exclusió és perquè no manifesta que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides.
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2. Atorgar un termini de deu dies hàbils comptadors a partir del dia següent a la publicació d’aquesta resolució, per
esmenar les errades o omissions que han motivat l’exclusió.
3. Exposar aquesta resolució en el web municipal de l’Ajuntament de Calvià.

Juan Recasens Oliver
Tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures
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