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La Junta de govern a la seva sessió ordinària de data 14 de setembre de 2016 va
aprovar les bases per a cobrir de manera interina una plaça d’arquitecte, mitjançant
concurs-oposició.

A la seva base quinta es va establir que el tribunal qualificador estaria constituït per un
president i el seu suplent, quatre vocals i els seus respectius suplents.

En data 1 de setembre de 2016 , registre de sortida núm. 3579 es va sol.licitar la
col.laboració al Servei d’Assistència Tècnica del Consell Insular de Mallorca, mitjançant
el nomenament de tres arquitectes del personal de la seva plantilla, als efectes de
poder  ser  nomenats,  un  d’ells  vocal  titular,  i  els  altres  dos  vocals  suplents,  del
tribunal qualificador del corresponent procés selectiu.

En data 24 d’octubre de 2016, el SAT comunica la resolució del conseller executiu
del  departament de desenvolupament local  del  Consell  de Mallorca mitjançant  la
qual  proposa  per  formar  part  del  tribunal  qualificador,  al  Sr.  Joan  Carles  Fuster
Guasp com a vocal titular i als Srs. Jaime Jaume Ponseti i Mariano Gual de Torrella
Le Senne com a suplents, del procés selectiu per procedir a la cobertura interina
d’una  plaça  de  funcionari  en  la  categoria  d’arquitecte  mitjançant  el  sistema  de
concurs oposició.

Per  tot  l’exposat,  s’eleva  a  la  consideració  de  la  Junta  de  govern  les  següents
propostes d’acord:

Primer: Fixar la composició del tribunal qualificador del procés selectiu per a cobrir
una plaça d’arquitecte de manera interina, que se constituirà de la forma següent:

President:

Titular: Sr. Carlos Mena Ribas, lletrat assessor de l’Ajuntament d’Inca.

Suplent: Sr. Antoni Cànaves Reynés, interventor de l’Ajuntament d’Inca.

Vocales:

Titular: Sr. Guillermo Corró Truyol, secretari accidental de l’Ajuntament d’Inca.

Suplent: Sra. Catalina Pons Bestard, tècnic d’administració general de l’Ajuntament
d’Inca.

Titular: Sr. Óscar Romero Crosa, arquitecte de l’Ajuntament d’Inca
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Suplent:  Sr.  Jaime  Jaume  Ponseti,  arquitecte  del  Departament  de  Territori  i
Infraestructures del CIM.

Titular: Sra. Maria Isabel Romero Aguade, arquitecte de l’Ajuntament de Manacor
Suplent: Sr. Jaume Ferrari Fernández, enginyer de l’Ajuntament d’Inca. 

Titular:  Sr.  Joan  Carles  Fuster  Guasp,  arquitecte  del  Departament  de  Territori  i
Infraestructures del CIM.

Suplent:  Sr.  Mariano  Gual  de  Torrella  Le  Senne,  arquitecte  del  Departament  de
Territori i Infraestructures del CIM.

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

Tercer: Comunicar aquest acord a la Junta de Personal.

Inca, 24 d’octubre de 2016

El regidor de personal

Sign. Sebastià Oriol Díaz
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