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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR RELATIVA A LA REVISIÓ DEL SEGON 
EXERCICI DE LA FASE D’OPOSICIÓ. 
 
A l’Ajuntament d’Inca, a les 13.45 hores del dia 9 de gener de 2020, es reuneixen 
baix la presidència del Sr. Carlos Mena Ribas, lletrat assessor i cap d’Urbanisme de 
l’Ajuntament, els següents vocals, tots ells membres del tribunal qualificador del 
concurs oposició per a la cobertura d’una plaça d’aparellador (arquitecte tècnic). 
 
Vocals:    
  - Guillermo Corró Truyol, secretari de l’Ajuntament d’Inca. 

- Catalina Pons Bestard, tècnica d’Administració general. 
- Óscar Romero Crosa, arquitecte de l’Ajuntament d’Inca. 
 

Actua de secretària, M. del Pilar Tàrraga López, qui dona fe de l’acte.  
 
A la vista de que els membres del Tribunal que concorren és suficient, es declara 
constituït el mateix. 
 
El motiu de la reunió és el de procedir a la revisió de l’examen sol·licitat per un 
aspirant, en data 27 de desembre de 2019 amb número de registre 20459 el qual 
havent estat citat, està present en l’acte. 
 
Per part de l’aspirant s’exposa la dubta de que la resposta correcta a la pregunta 1 
sigui la de la lletra a) en lloc de la lletra b), que és la que el Tribunal ha donat com a 
correcta. Per part del Tribunal es passa a analitzar la qüestió i després de consultar 
la legislació aplicable (Apartat 9.1.1.2 del Documento Básico SUA Seguridad de 
utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edificación) conclou que 
efectivament la resposta correcta és la de la lletra a) i no la de la lletra b), per la qual 
cosa el Tribunal acorda revisar tots els exercicis i modificar les qualificacions 
respecte d’aquesta pregunta. 
 
Per part de l’aspirant també es qüestiona que la pregunta 21 la resposta correcta 
sigui la lletra a) quan segons ells hauria de ser la de la lletra d), atenent el que 
disposa la llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears. Efectivament comprovada 
aquesta qüestió, la resposta correcta es correspon amb la lletra d), per la qual cosa 
el Tribunal acorda revisar tots els exercicis i modificar les qualificacions respecte 
d’aquesta pregunta. 
 

DDeeppaarrttaammeenntt  

eemmiissssoorr::  
Secretaria 

NNúúmm..  dd’’eexxppeeddiieenntt::  RH2019/000335 

AAssssuummppttee::  
Procés selectiu per a cobrir una plaça d’aparellador 
(arquitecte tècnic) de manera interina mitjançant sistema 
d’oposició 
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Una vegada corregits de nou els exercicis en quant a la resposta d’aquestes dues 
preguntes, resulten aprovats els següents aspirants, amb les següents qualificacions 
del segon exercici: 
 

DNI Qualificació 

43...999S 42,00 punts 

X1...788E 31,75 punts 

78...435J 30,25 punts 

78...233K 28,00 punts 

38...779S 27,25 punts 

78...070S 27,25 punts 

43...293F 27,25 punts 

43...367G 27,25 punts 

 
Tenint en compte que a conseqüència d’aquestes noves qualificacions de l’exercici 
existeix una aspirant que l’ha superat i que abans havia estat eliminada, i vist que el 
termini de vint dies a que es refereixen les bases de l’oposició per a la celebració de 
l’exercici finalitza el proper dia 13 de gener de 2020, el Tribunal considera que als 
efectes de procurar les majors garanties i igualtat d’oportunitats a tots els aspirants 
procedeix a obrir un nou termini de 20 dies per a la celebració del tercer exercici, per 
la qual cosa fixen el dia 30 de gener de 2020 a les 12 hores. 
 
I sense rés més que fer constar, s’aixecà la sessió del Tribunal a les 15:10 hores del 
dia 9 de gener de dos mil vint, de la que s’estén la present acta i de la que jo, la 
secretària certifico i don fe. 
 

El president La secretària 

 
 
 
 

 

Carlos Mena Ribas M. del Pilar Tàrraga López 
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Guillermo Corro Truyol Catalina Pons Bestard 

 
 
 
 
 

 

Óscar Romero Crosa  
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