
 

 
El regidor d’Hisenda, Innovació i Funció Pública mitjançant resolució núm. 12795 de 15 de juliol de 2022 
ha decretar el següent: 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist la convocatòria pública per a la provisió temporal en comissió de serveis pel sistema de concurs de mèrits amb 
memòria avaluable de cap de servei d’Informació i Atenció Urbanística (F20250082) segons resolució núm. 10053 
de 3 de juny de 2022 i publicació al BOIB núm. 76 d’11 de juny de 2022. 
 
Vista la petició per part de la comissió de valoració en data 7 de juliol de 2022 en la qual demana el nomenament 
com a assessor de la comissió per a valorar la capsalia de cap de servei d’Informació i Atenció Urbanística 
(F20250082) mitjançant el sistema de concurs amb memòria avaluable es procedeix al nomenament del cap del 
Departament de Planejament i Gestió Urbanística, Sr. Jaume Horrach Font perquè pugui emetre l’informe tècnic 
corresponent.  
 
Per tot això, vistes les competències de la Junta de Govern establertes a l’article 127 h) de la Llei 7/85 de Bases del 
règim local i tenint en compte el Decret de Batlia núm. 13026, de 28 de juny de 2019, relatiu a l’organització dels 
serveis administratius de l’ajuntament de Palma, i l’Acord de Junta de Govern de dia 31 de juliol de 2019 de 
delegació de competències de la Junta de Govern de Palma en els titulars de les àrees delegades, es proposa a la 
regidora de l’àrea delegada de Funció Pública, tingui a bé emetre el següent 

 
DECRET 

 
“PRIMER.- Nomenar a petició de la comissió tècnica d’avaluació el Sr. Jaume Horrach Font en qualitat 
d’assessor perquè pugui emetre informe tècnic sobre les memòries presentades dels aspirants pel 
desenvolupament de la convocatòria de cap de servei d’Informació i Atenció Urbanística.  
 
SEGON- Notificar la present resolució als interessats i publicar-la en la pàgina web ww.palma.es” 
 
  
  
 

UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  
DEPARTAMENT DE PERSONAL. SERVEI DE SELECCIÓ, 
PROVISIÓ I GESTIÓ  

 Codi orgànic 
 

03.04.00.00 
 

AAssssuummppttee::  
Nomenament assessor especialista convocatòria cap de servei d’Informació i 
Atenció Urbanística   

 


