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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
AJUNTAMENT DE PALMA

6362 Llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria per a la provisió temporal en
comissió de serveis pel sistema de lliure designació del lloc de treball de cap de Departament
d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal (F30170006), de l’Àrea de Medi Ambient i Benestar
Animal

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública  per decret número 12793 de data 15 de juliol de 2022,  ha resolt el següent:

1. Admetre per prendre part a la convocatòria per a la provisió temporal en comissió de serveis pel sistema de lliure designació del lloc de
treball de cap de Departament d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal (F30170006), de l'Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal, a les
persones aspirants que a continuació es  relacionen:

ORD LLINATGES I NOM DNI

1 BELTRAN RIGO, CATALINA ***3175**

2 CARTON COSTA, IÑIGO F ***9258**

3 SUASI AMENGUAL, MA. JOSE ***7248**

2. Excloure de la tramitació a:

ORD NOM DNI MOTIU EXCLUSIÓ

1 ALEMANY FEMENIA, JUAN BTA. ***8956** No acreditar ser funcionari de carrera.

Per esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposen d'un termini de 3
dies hàbils, comptats des de la publicació de la relació de persones excloses a la pàgina web www//palma.cat. Si no es presenten esmenes a la
llista, aquesta esdevé definitiva.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de
reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà
interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la publicació al BOIB

 

Palma, a la data de la signatura electrònica: (22 de juliol de 2022)

La cap de Departament de Personal
p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón
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