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Atesa la convocatòria aprovada per decret del Regidor d’Hisenda, Innovació i Funció pública  
número 10320 de 9 de juny de 2022 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. 
 
Atès que s’ha detectat que per una errada informàtica no havia arribat l’al·legació presentada en 
temps i forma pel Sr. Juan Bautista Alemany Femenia i, 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 juny de 2018, 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 i àrees 
delegades, el Regidor d’Hisenda, Innovació i Funció Pública dicta el següent: 

 
DECRET  

1. Estimar les al·legacions presentades en temps i forma pel sr. Juan Bautista Alemany 
Femenia i admetre definitivament  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:  
 

O LLINATGES I NOM DNI 

1 ALEMANY FEMENIA, JUAN BTA ***8956** 
2 BELTRAN RIGO, CATALINA ***3175** 
3 CARTON COSTA, IÑIGO F ***9258** 
4 SUASI AMENGUAL, MA. JOSE ***7248** 

 

  

UUnniittaatt  

eemmiissssoorraa  

DEPARTAMENT DE PERSONAL 
SERVEI DE SELECCIÓ I PROVISIÓ  

03.04.03.00 

AAssssuummppttee:: 

Llista de persones admeses i excloses.  

Cap de Departament d’Ecologia, Agricultura i Benestar 
Animal (F30170006), de l’Àrea de Medi Ambient i Benestar 
Animal 

 

  


