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Decret de l'Alcaldia
MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ TRIBUNAL QUALIFICADOR TREBALLADOR SOCIAL
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 2 de novembre de 2017 es va procedir a la
convocatòria de procediment selectiu per a conformar un borsí d’interins de la categoria
Treballador social de l’Ajuntament de Marratxí.
Atès que una vegada efectuada la convocatòria s’ha detectat una errada consistent en la
composició del tribunal qualificador, tota vegada que una membre del mateix és personal
laboral no fix de l’Ajuntament, essent necessari la modificació de la composició del mateix.
Considerant que l’article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local atribueix al senyor batle la potestat per a aprovar les Bases de selecció del
personal, designar els membres del Tribunal, ...
Aquesta regidoria, de conformitat amb el Decret d'alcaldia de data 27 de juliol de 2017 de
delegació de firma a diversos regidors de l'Ajuntament, te a bé dictar el següent:
1. Modificar la composició del tribunal qualificador del borsí d’interins de Treballador social
en el següent sentit:
 Es modifica el president del Tribunal qualificador que passarà a ser el Sr. Jaume
Canyelles Veny.
 Es modifica el personal assessor del tribunal qualificador, passant a formar part del
mateix com a assessora específica del tribunal a la prova teòrica, la Sra. Maria Mercè
Gelabert Vázquez.
2. Ordenar la publicació del contingut d’aquesta resolució al Tauler d’edictes de
l’Ajuntament de Marratxí.
Ho mana i signa el Batle, senyor Joan Francesc Canyelles Garau. Dono fe.
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Marratxí, 20 de Noviembre de 2017
El Batle,

Marratxí, 17 de Novembre del 2017
La Secretària,

Joan Francesc Canyelles Garau

Paula Baltasar Cózar
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