
 

 

Mitjançant acord de la Junta de Govern número 20220216_01_020 de data 16 de febrer de 2022 es 

va acordar el següent: 

ACORD 

PRIMER.- Modificar l’Acord de Junta de govern de dia 18 de novembre de 2014, mitjançant el 

qual es van aprovar les directrius sobre la constitució i el funcionament dels tribunals de selecció de 

personal funcionari de l’ajuntament de Palma, atès que d’acord amb allò establert a  la Disposició 

Addicional Setena de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 

garantia dels drets digitals, relativa a la identificació dels interessats en les notificacions per mitjà 

d’anuncis i publicacions d’actes administratius, la publicació relativa a les persones aspirants dels 

processos selectius i de provisió de llocs de feina, s’efectuarà mitjançant el nom i cognoms de la 

persona afectada afegint quatre xifres numèriques aleatòries del número del document 
nacional d’identitat, el número d’identitat  d’estranger, el passaport o un document 
equivalent, la resta de caràcters numèrics es substituiran per  asteriscs. 

 

Per tant, s’afegirà al punt  “10.3.2. Documentació annexa” , la següent redacció:  

“La publicació relativa a les persones aspirants dels processos selectius i de provisió de llocs de 

feina, s’efectuarà mitjançant el nom i cognoms de la persona afectada afegint quatre xifres 

numèriques aleatòries del número del document nacional d’identitat, el número d’identitat  

d’estranger, el passaport o un document equivalent, la resta de caràcters numèrics es substituiran 

per  asteriscs”. 

DNI amb format 12345678X, es publicaran los dígits que ocupin les posicions quarta, cinquena, 

sisena i setena. Exemple: ***4567**. 

NIE amb format L12345678X, es publicaran los dígits que ocupin les posicions, evitant el primer 

caràcter alfabètic, quarta, cinquena, sisena i setena. Exemple: ***4567**.,  

Passaport amb format ABC123456, al tenir únicament sis xifres, es publicaran els dígits que en el 

format ocupin les posicions, evitant els tres caràcters alfabètics, tercera, quarta, cinquena i sisena. 

Exemple: *****3456.  

Conseqüència de l’exposat, tots els tribunals qualificadors i comissions de valoració, hauran de 

realitzar les actes seguint el criteri esmentat per tal de procedir a la seva publicació.  

SEGON.- Publicar el present Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la pàgina web i a la 

intranet municipal. 

 

UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  DEPARTAMENT DE PERSONAL   Codi orgànic 03.04.03.00 

  SERVEI DE SELECCIÓ I PROVISIÓ   

AAssssuummppttee::  
MODIFICACIÓ DIRECTRIUS SOBRE CONSTITUCIÓ I 

FUNCIONAMENT DELS TRIBUNALS.  
 


