DECRET DE L’ALCALDIA

A Selva, dia 16 de juliol de 2019, el batle que subscriu, Sr. Joan Rotger Seguí, venc a dictar la següent
RESOLUCIÓ

Maria Magdalena Vicens Pons
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16/07/2019 Secretària Interventora

Antecedents de fet:
1.- La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 29 d’abril del present any, va aprovar la convocatòria
i bases que han de regir el procediment de selecció per proveir, amb caràcter de personal funcionari de
carrera, mitjançant concurs oposició, pel sistema de torn lliure, el lloc de feina d’arquitecte/a de l'Ajuntament
de Selva; plaça vacant la qual pertany a l’escala d’Administració especial, subescala tècnica superior, grup A,
subgrup A1, 100% de jornada i nivell de destinació 24; i de formació de la corresponent borsa, per cobrir
necessitats que puguin subvenir per raons del servei, com ara necessitats urgents derivades de l'augment de la
demanda, baixes laborals, vacances.
2.- En el BOIB núm. 61, de 4 de maig de 2019, es va publicar l’esmentat acord de la Junta de Govern Local,
iniciant-se un termini de 20 dies naturals per la presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu.
3.- Atès que en data 24 de maig va finalitzar el termini per la presentació de sol·licituds, d’acord amb la base
quarta que regeix dit procés.
4.- D’acord amb el Decret de batlia 47/2019, de 31 de maig, pel qual es va aprovar la relació provisional
d’aspirants admesos així com la convocatòria dels aspirants per la realització de la prova de català.
5.- Un cop realitzada la prova de català, la qual tingué lloc dia 14 de juny de 2019 a les 9,00 h a l’EBAP, i emesa
l’acta dels tècnics assessors lingüístics de data 14 de juny de 2019, de valoració de les proves realitzades;
mitjançant el Decret de batlia 54/2019, de 17 de juny, es va aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos i
exclosos.
Fonaments de dret:

16/07/2019 Batle

Primer.- D’acord amb la base cinquena de la convocatòria, quant al penúltim paràgraf pel qual es preveu que

«El president de la corporació dictarà una nova resolució per la qual designarà el tribunal qualificador i
convocarà a tots els aspirants al lloc, data i hora d’inici del primer exercici de la fase d’oposició. Aquesta
resolució es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de Selva i s’exposarà al públic al tauler d’anuncis de la
seu electrònica de l’Ajuntament».
Segon.- D’acord amb la base sisena de la convocatòria per la qual es regula el tribunal qualificador.
En conseqüència, i d'acord amb les competències que per llei em són conferides, RESOLC:

Joan Rotger Seguí
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Primer.- Designar els membres del Tribunal Qualificador:
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Suplents:
-President: Maria Mayol Ferrer, funcionària de carrera, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Petra.
-Secretària: Elena Palacio Tuñón, funcionària de carrera, secretària interventora de l’Ajuntament de Mancor
amb habilitació de caràcter nacional.
-Vocal: Juana Maria Forteza Pujol, jurídica funcionària de carrera de l’Administració de la CAIB.
-Vocal: Adriana Rosa Pousa García, funcionària de carrera del Consell Insular de Mallorca, arquitecta.
-Vocal: José Manuel Gómez González, funcionari de carrera del Consell Insular de Mallorca, cap jurídic del
Servei d’Ordenació del Territori.
Segon.- Convocar a tots els aspirants definitivament admesos el dijous 25 de juliol de 2019 a les 09.30 h a la
Biblioteca de Selva ubicada al carrer Aires de Muntanya núm. 16 de Selva per la realització de la primera prova de
la fase d’oposició.
Tercer.- Publicar dita Resolució a la pàgina web de l’Ajuntament de Selva, així com al tauler d’anuncis municipal.
Ho mana i firma el Sr.batle a 16 de juliol de 2019
El batle

La secretària interventora

Joan Rotger Seguí

Maria Magdalena Vicens Pons
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Titulars
-President: Gabriel Buades Crespí, funcionari de carrera, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Sóller.
-Secretària: Maria Magdalena Vicens Pons, funcionària de carrera, secretària interventora de l’Ajuntament de
Selva amb habilitació de caràcter nacional.
-Vocal: Santiago Ribas González, funcionari de carrera de l’Administració de la CAIB, arquitecte.
-Vocal: Josep Antoni Giménez Serra, funcionari de carrera del Consell Insular de Mallorca, arquitecte.
-Vocal: Carme Mayans Mas, tècnica jurídica, funcionària de carrera del Consell Insular de Mallorca.
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