Expedient núm.: 13/2022

Rectificació del Decret de Presidència 2022-0021, de 14 de març de 2022, pel qual es
designen els membres del tribunal qualificador de la borsa de treball d’agent de
corresponsabilitat i conciliació

2. Atès que l’22 de febrer de 2022 es va fer una addenda a les bases degut a l’Acord de
Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere pel qual es van incloure
noves titulacions en l’àmbit del Pla de Corresponsables.
3. Considerant que el 15 de març de 2022, es va publicar el Decret de Presidència núm.
2022-0021 amb la llista provisional d’admesos i exclosos, amb atorgament de termini
per a l’esmena dels defectes apreciats, i la composició del tribunal qualificador.
4. Atès que s’ha observat un errada en la designació d’un dels membres del tribunal
qualificador del procés.

Per tot això, i en virtut de les competències atribuïdes en aquesta Presidència, RESOLC:

PRIMER. Modificar la composició del tribunal qualificador del procés, quedant la seva
composició de la següent forma:

Membre

Identitat

President

Maria Magdalena Vicens Pons (Ajuntament de Santa Margalida)

Suplent

Carmen Álvarez Gama (Ajuntament de Sant Joan)

Vocal

Raimundo Tomàs Montis Sastre (Ajuntament de Llubí)

Suplent

Maria del Carmen Cruz Sánchez (Ajuntament de Mancor de la Vall)

Vocal

Xavier Rodríguez Abril (Ajuntament de Sa Pobla)

Suplent

Maria Magdalena Vich Beltrán (Ajuntament de Lloseta)
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1. Atès que la Junta de Govern Local d’aquesta Mancomunitat va acordar, en data 18 de
febrer de 2022, l’aprovació de les bases per les quals s'ha de regir la convocatòria per
a la provisió, mitjançant el sistema de concurs, d’un lloc de treball d’agent de
corresponsabilitat i conciliació (categoria C1) com a personal funcionari interí per
programes.

Número: 2022-0023 Data: 15/03/2022

FETS:

DECRET

ELENA PALACIO TUÑON (2 de 2)
Secretària Interventora
Data Signatura: 15/03/2022
HASH: c597632568f85125a3c34d9546a4d4f3

ANDREU ISERN POL (1 de 2)
President
Data Signatura: 15/03/2022
HASH: 61a94bdf050bfdf14024136333c2c971

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Vocal

Joan García Cortés (Ajuntament de Felanitx)

Suplent

Antoni Payeras Beltrán (Ajuntament de Lloseta)

Secretària

Elena Palacio Tuñón (Mancomunitat des Raiguer)

Suplent

Antoni Sastre Oliver (Ajuntament de Consell)

Els membres del Tribunal s’hauran d’abstenir d’intervenir, per la qual cosa ho notificaran a
l’autoritat convocant, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a l’article 23 de la
Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic. Igualment, els aspirants podran recusar els
membres del Tribunal quan concorri alguna de les circumstàncies previstes esmentades.

La Secretària Interventora,

Andreu Isern Pol

Elena Palacio Tuñón

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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El President,

DECRET

TERCER. Publicar la nova composició del tribunal qualificador, a la seu electrònica
[http://mancomunitatdesraiguer.sedelectronica.es] i a la pàgina web d’aquesta
Mancomunitat.

Número: 2022-0023 Data: 15/03/2022

SEGON. Notificar la present resolució als membres designats perquè en prenguin
coneixement.

