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Provissió de llocs de feina

RECURSOS HUMANS (JCV)

Decret de l'Alcaldia
MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ TRIBUNAL CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA POLICIA
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 13 de novembre de 2018 (BOIB núm. 148
de 27 de novembre de 2018) es va procedir a la convocatòria de procediment selectiu per a
cobrir, mitjançant funcionaris de carrera, dotze llocs de feina d’agent de la policia local de
l’Ajuntament de Marratxí.
Atès que una vegada aprovada la llista definitiva d’aspirants admesos al procés selectiu la
secretària del tribunal qualificador ha manifestat la seva impossibilitat d’assistir a les
reunions del tribunal qualificador la qual cosa implica la necessitat de substituir-lo.
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, ...
A la vista dels anteriors antecedents de fet i fonaments de dret aquesta Alcaldia te a bé
dictar el següent:
1. Acordar la substitució del Sra. Paula Baltasar Cózar per a formar part com a secretari del
Tribunal qualificador del present procés selectiu pel Sr. Felip Ramis Llabrés.
2. Acordar el nomenament del Sr. Jaume Canyelles Veny, TAG adscrit al Negociat de
Recursos Humans de l’Ajuntament de Marratxí, com a assessor especialista del Tribunal
qualificador per a l’esmentada convocatòria.
3. Acordar l’assistència a les reunions del Tribunal, a proposta de la Junta de Personal, del
Sr. Germán Alonso Castro, per a que actuï com a supervisor pel bon funcionament del
procés selectiu.
4. Ordenar la publicació del contingut d’aquesta resolució al Tauler d’edictes de
l’Ajuntament de Marratxí.
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Ho mana i signa el Sr. Joan Francesc Canyelles Garau, Batle de l’Ajuntament de Marratxí.
Dono fe.
Marratxí, 7 de maig del 2019
El Batle,

Marratxí, 6 de maig del 2019
La Secretària,

Joan Francesc Canyelles Garau

Paula Baltasar Cózar
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