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AssumpteAssumpte Concurs oposició per a cobrir quatre places d'oficial de la Policia Local

Proposta de batlia per designar els membres del tribunal qualificador de la convocatòria per proveir 4
places d'oficial de la plantilla de la policia local de l’Ajuntament d’Inca

En data 2 d’agost de 2017 l’Ajuntament d’Inca va aprovar les bases i la convocatòria per a la cobertura de 4
places d'oficial de la plantilla de la policia local de l’Ajuntament d’Inca, per promoció interna, mitjançant el
sistema de concurs oposició.

A la  clàusula  cinquena  d’aquestes  bases  es  regula  la  composició  del  Tribunal  Qualificador,  establint  el
següent:

“El  tribunal  qualificador  estarà  constituït  per  cinc  membres  i  el  mateix  nombre  de  suplents  de  la  forma
següent:

President: funcionari delegat/ada per la corporació.

Vocals:
• Tres funcionaris delegats per la corporació.
• Un  vocal  proposat  per  la  Direcció  General  Emergències  i  Interior,  competent  en  matèria  de

coordinació de policies locals.
• Un vocal proposat per l’Escola Balear d’Administració Pública.
• Secretari/ària del tribunal: funcionari delegat/ada per la corporació.

El tribunal pot acordar la incorporació en les tasques de personal assessor o d’especialistes en totes o alguna
de les proves, que poden actuar amb veu, però sense vot.

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.”

De conformitat amb allò establert a l’art. 150 del Reglament marc de coordinació dels policies locals de les
Illes  Balears  es  va  sol.licitar  per  escrit  a  la  Direcció  General  Emergències  i  Interior i  a  l’Escola  Balear
d’Administració Pública la designació d’un vocal i un suplent a cada una.

En contestació a aquesta petició, en data 23 de novembre, mitjançant registre d’entrada núm. 13.578, la
Direcció General Emergències i Interior va comunicar el següent:

Els vocals proposats a proposta de la Direcció General Emergències i Interior són:

• Titular: Sra. Jerònima Morey Company. Funcionari de la DG de Personal Docent.
• Suplent: Sr. Bartomeu Munar Pieras, Subinspector de l’Ajuntament de Binissalem.
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Els vocals proposats a proposta de l’Escola Balear d’Administració Pública són:

• Titular: Sr. Jose Antonio Blanco Gómez, oficial de la Policia Local de l’Ajuntament de Maria de la
Salut.

• Suplent: Sr. Josep Maria Aguiló Roig, coordinador d’estudis de l’EBAP.

A la vista, s’ha de procedir a nomenar els membres que formaran part del tribunal qualificador d’aquest procés
selectiu, i per tant, el tribunal qualificador estarà constituït per cinc membres i el mateix nombre de suplents de
la forma següent:

President:
• Titular: Sr. Josep Cañete Valle, cap de la Policia Local.
• Suplent: Carlos Mena Ribas, lletrat assessor.

Vocals:
• Titular: Sr. Guillem Corró Truyol, secretari de l’Ajuntament d’Inca.
• Suplent: Sr. Joan Siquier Vanrell, oficial de la Policia Local.

• Titular: Sr. Miquel Batle Vallori, tresorer de l’Ajuntament
• Suplent: Sr. Arnau llabrés Mesquida, oficial de la Policia Local.

• Titular: Sr. Miquel Llabrés Galmés, oficial de la Policia Local.
• Suplent: Catalina Pons Bestard, Tècnica d’administració general.

• Titular: Sra. Jerònima Morey Company. Funcionari de la DG de Personal Docent.
• Suplent: Sr. Bartomeu Munar Pieras, Subinspector de l’Ajuntament de Binissalem.

• Titular: Sr. Jose Antonio Blanco Gómez, oficial de la Policia Local de l’Ajuntament de Maria de la
Salut.

• Suplent: Sr. Josep Maria Aguiló Roig, coordinador d’estudis de l’EBAP.

Secretari/ària del tribunal: Maria Magdalena Janer Pons o funcionari delegat/ada per la corporació.

Assessors tècnics i col.laboradors, que actuaran amb veu però sense vot:
 
Sra. Margalida Adrover Cabrera, normalitzadora lingüística de l’Ajuntament. Serà asesora del tribunal per a la
realització de la prova de coneixements de llengua catalana. 

Sra. Maria Antònia Ros Mulet, técnica de administración general interina del Ayuntamiento de Inca. Serà asesora
en la realització de tot el procés 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, 5 de desembre de 2017
El balte president,
Virgilio Moreno Sarrió
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