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AssumpteAssumpte Concurs  oposició  per  a  cobrir  una  plaça  de  Cap  del  departament
d'Informàtica

PROPOSTA DE BATLIA

En data 14 de març de 2018 la Junta de govern de l’Ajuntament d’Inca va aprovar les bases i  la
convocatòria per a la cobertura interina d’una plaça de cap del departament d’Informàtica i la posterior
creació d’un borsí d’aquesta categoria mitjançant  el sistema de concurs-oposició.

La base cinquena  regula la composició del tribunal qualificador de la següent manera, assenyalant que
el  president  i  els  vocals d’aquest  tribunal  seran funcionaris  nomenats  per l’Ajuntament  d’Inca i  pel
Govern Balear.

En data 15 de març de 2018, amb registre de sortida núm. 1.664, l’Ajuntament d’Inca va sol·licitar a la
Direcció General de Funció Pública la seva col·laboració mitjançant designació de dos vocals i els seus
corresponents suplents de personal funcionari en la categoria de tècnics superiors informàtics.

En contestació  a aquesta petició,  mitjançant resolució de la consellera d’Hisenda i  Administracions
Públiques de 23 de març de 2018, es proposa el nomenament dels següents membres per formar part
del Tribunal Qualificador del procés selectiu per cobrir una plaça de cap de departament d’informàtic:

• Com  a  membre  titular,  la  Sra.  Victòria  Martínez  Alorda,  de  Vicepresidència  i  Conselleria
d’Innovació Recerca i Turisme.

• Com a membre suplent, el Sr. Sebastián Soler Chacártegui, de Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació Recerca i Turisme.

Posteriorment, mitjançant resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 20 d’abril
de 2018, es proposa el nomenament dels següents membres per formar part del Tribunal Qualificador
del procés selectiu per cobrir una plaça de cap de departament d’informàtic:

• Com a membre titular, el Sr. Joan J. Pol Mera, de Vicepresidència i Conselleria d’Innovació
Recerca i Turisme.

• Com a  membre  suplent,  el  Sr.  Joaquin  José  Tuffers  Cerdà,  de  la  Conselleria  de  Treball,
Comerç i Indústria.

A la vista d’aquestes resolucions i d’allò disposat a la base cinquena de les que regeixen aquest procés
selectiu, s’ha de procedir a nomenar els membres que formaran part del tribunal qualificador d’aquest
procés selectiu. Per tant, el tribunal qualificador quedarà composat de la següent manera:

President:

Titular: Sr. Antoni Cànaves Reynés, interventor de l’Ajuntament.

Suplent: Sr. Carlos Mena Ribas, lletrat assessor.

Vocals:

Titular: Sr. Guillem Corró Truyol, secretari de l’Ajuntament.
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Suplent: Sr. Llorenç Pol Jaume, Tècnic d’Administració General

Titular: Sra. Catalina Pons Bestard, tècnic d’administració general.

Suplent: Jaume Ferrari Fernández, Enyinyer municipal.

Titular: Sra. Victòria Martínez Alorda, de Vicepresidència i Conselleria d’Innovació Recerca i Turisme.

Suplent:  Sr.  Sebastián  Soler  Chacártegui,  de  Vicepresidència  i  Conselleria  d’Innovació  Recerca  i
Turisme.

Titular: Sr. Joan J. Pol Mera, de Vicepresidència i Conselleria d’Innovació Recerca i Turisme.

Suplent: Sr. Joaquin José Tuffers Cerdà, de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. 

Actuarà com a secretària del tribunal la Sra. Pilar Tárraga López o funcionari/ària en qui delegui.

El tribunal qualificador queda autoritzat per resoldre tots els dubtes que puguin sorgir  i  adoptar els
acords precisos  per  al  bon funcionament  de la  convocatòria  en  tot  el  que  no  s’hagi  previst  a  les
presents bases.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres,
titulars o suplents.

Els  membres  del  tribunal  hauran  d’abstenir-se  de  formar-ne  part  i  d’intervenir-hi  quan  concorrin  les
circumstàncies establertes a l’article 23 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic, i hauran de
notificar-ho a l’autoritat competent.

• Assessors tècnics i col·laboradors, que actuaran amb veu, però sense vot:

Sra. Margalida Adrover Cabrera, normalitzadora lingüística de l'Ajuntament d'Inca. Serà assessora del
tribunal per a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana.

Sra. Maria Antònia Ros Mulet, tècnica d'Administració general interina de l'Ajuntament d'Inca. 

La Junta de Personal podrà designar un representant sindical per vetllar pel bon desenvolupament del
procediment selectiu.

Per tot alló exposat, s’eleva a la consideració de la Junta de Govern l’aprovació de la següent proposta
d’acord:

Primer.- Aprovar la composició del Tribunal qualificador en el sentit exposat anteriorment.

Segon.- Publicar aquest acord a la pàgina web de l’Ajuntament.

Inca, 8 de maig de 2018.

El batle-president,

Virgilio Moreno Sarrió
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