
 
 

UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  DEPARTAMENT DE PERSONAL  03040300 

  SERVEI DE SELECCIÓ   

AAssssuummppttee::  Llista definitiva de persones admeses i excloses  

 
El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret 19070 de 08 d'octubre de 
2021,  ha resolt el següent: 
 
1. Aprovar la llista definitiva de persones admeses per prendre part a l'oposició pel torn lliure per 
cobrir 36 places ( dues pel torn de persones amb discapacitat) de la subescala AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/VA vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyents a 
l'Escala l'Administració General, Subescala auxiliar, grup C, subgrup C2, corresponents a la taxa de 
reposició de l'oferta d'ocupació pública de 2018, en els termes establerts a l'Annex I torn lliure, i 

Annex I Torn persones amb discapacitat que s'adjunten al present decret.  
 
2. Aprovar la llista definitiva de persones excloses per prendre part a l'oposició pel torn lliure per 
cobrir 36 places ( dues pel torn de persones amb discapacitat) de la subescala AUXILIAR 
ADMINISTRATIU/VA vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyents a 
l'Escala l'Administració General, Subescala auxiliar, grup C, subgrup C2, corresponents a la taxa de 
reposició de l'oferta d'ocupació pública de 2018, en els termes establerts a l’Annex II torn lliure i 

Annex II torn persones amb discapacitat que s’adjunten al present decret. 
 
 3. Desestimar parcialment l'al·legació presentada per la Sra. RAQUEL JIMENEZ GINZO. S'accepta 
l'omissió de les llistes d'admesos i exclosos i s'exclou pel motiu de l'acreditació del certificat de 
català, per la qual cosa es concedeix un termini de 10 dies hàbils a patir de la publicació a la web 
del present decret, per tal que esmeni el document presentat per acreditar el requisit de català. 
 
 4.- Declarar desistides de la seva sol·licitud les persones que no hagin presentat esmenes a la seva 
exclusió en el termini de 10 dies hàbils concedit per decret número 12619 de data 08 de juliol de 
2021 mitjançant es va aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. 
 
 5.- Publicar a la pàgina web www.palma.cat. 
 


