
 
ANUNCI 

 
El President de la Mancomunitat, amb data 22 de novembre de 2019 dictà la següent Resolució: 
“DECRET DE PRESIDÈNCIA  
NÚM. 107/2019 
 
ASSUMPTE: Ampliació del termini per a la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos, nomenament de 
tribunal i la indicació del dia i l’hora per a la celebració de l’exercici. 
 
FETS: 
 

1. Atès l’Acord de 3 de setembre de 2019 de la Junta de Govern Local de la Mancomunitat des Raiguer s’aproven les 
bases de la convocatòria per constituir una borsa de treball d’Educador/a Social, amb caràcter laboral temporal, pel 
sistema concurs-oposició, i es convoquen les corresponents proves selectives (BOIB de 24 de setembre de 2019, 
núm. 130. Secc. II – Pàg. 38303). 

2. Atès la base “CINQUENA.- ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS. Expirat el termini de presentació d’instàncies, el President 
dictarà resolució en el termini de deu (10) dies hàbils  aprovant la llista provisional d’admesos i exclosos, que es 
publicarà en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de la Mancomunitat (...) A la mateixa resolució s’efectuarà el 
nomenament dels membres del Tribunal Qualificador i s’indicarà el lloc, dia i hora de la constitució del Tribunal, així 
com de la realització de l’exercici de la fase d’oposició.” 

3. Atès que es desitja configurar un tribunal amb coneixements tècnics adequats per a poder avaluar les aptituds dels 
aspirants a formar la borsa de Treball d'educador/a social, en atenció a l'especialitat de les tasques pròpies d'aquest 
col·lectiu. 

4. Considerant  que està resultant especialment dificultosa la configuració d'aquest tribunal donada l'escassetat de 
personal idònies aquestes funcions de tribunal. 

5. Considerant les dificultats anteriorment exposades i de conformitat amb les facultats que aquesta presidència té 
atribuïdes en virtut de la normativa d'aplicació i a l'empara del que s'estableix en l'art. 32 de la llei 39/2015 d'1 
d'octubre 

 
Per tot això, RESOLC: 
 

1. Ampliar en cinc dies el termini reflectit en la base cinc de la convocatòria per constituir una borsa de treball 
d’Educador/a Social, pel que respecta a la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos i al 
nomenament del tribunal, la constitució del mateix, i la indicació del dia i l’hora per a la celebració de l’exercici. 
Aquesta ampliació no suposa la modificació del termini d'esmena disposada en la mateixa base cinquena, que 
s'obrirà quan se dicti efectivament aquesta. 

2. Publicar la present resolució en el tauler d'anuncis d'aquesta Mancomunitat per a general coneixement de tots 
quants siguin interessats en el procediment. 

3. Donar compte al Ple en la pròxima sessió que es celebri.” 
 
 Binissalem,  a 25 de novembre de 2019 
 

El President , 
Andreu Isern Pol 
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