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Processos selectius de personal

RECURSOS HUMANS (JCV)

Decret de Batlia
AJORNAMENT PROVES PEÓ ESPECIALITZAT A RESULTES DECLARACIÓ ESTAT
D’ALARMA
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 12 de setembre de 2019 (BOIB núm. 135 de
3 d’octubre de 2019 i BOE núm. 284 de 26 de novembre de 2019) es va procedir a la
convocatòria de procediment selectiu per a cobrir, com a funcionaris de carrera, dos llocs de
feina de peó especialitzat corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’exercici 2019.
Atès que una vegada fixada la data d’examen pel dia 21 de març de 2020 es va aprovar el
Reial Decret 463/2020 mitjançant el qual s’aprova la declaració de l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID – 19, norma que aprova
mesures de contenció extraordinàries per part de les autoritats de salut pública, entre les
qual s’estableix l’ajornament de les proves selectives de concurrència massiva pel temps
imprescindible.
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, ... corresponent a l’autoritat convocant el
declarar aprovada la llista d’aspirants admesos i exclosos.
A la vista dels anteriors antecedents de fet i fonaments de dret aquesta Alcaldia té a bé
dictar el següent:
1. Acordar l’ajornament de les proves selectives de la convocatòria per a cobrir, mitjançant
funcionaris de carrera, dos llocs de feina de peó especialitzat de l’Ajuntament de Marratxí
en tant es mantinguin vigents les mesures extraordinàries de contenció aprovades
mitjançant el Reial Decret 463/2020 o les posteriors que es puguin aprovar per les
autoritats de salut pública.
2. Ordenar la publicació del contingut d’aquesta resolució al Tauler d’edictes electrònic (seu
electrònica) de l’Ajuntament de Marratxí.
Ho mana i signa el Sr. Miquel Cabot Rodríguez, Batle de l’Ajuntament de Marratxí. Dono fe.
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Marratxí, 25 de març del 2020
El Batle,

La secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Paula Baltasar Cózar
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