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

5463 Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista provisional persones admeses i
excloses convocatòria en comissió de serveis pel sistema de concurs de cap de Departament adjunt/a
de Personal de l’Ajuntament de Palma

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública  per decret número 10607 de data 14 de juny 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 concurs del lloc de treball de
cap del Departament adjunt de Personal (F30170021), de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, a les persones aspirants que a
continuació es  relacionen:

ORD LLINATGES I NOM DNI

1 ABARCA CASTRO, ANA MARIA ***6557**

2 CARRILLO MARTINEZ, JOSE MANUEL ***4528**

2. Excloure de la tramitació a:

ORD LLINATGES I NOM DNI MOTIU EXCLUSIÓ

1 TORRES MARI, PEDRO ***0459** No cumplir amb el requisit de ser TAG o TAE superior en gestió de Recursos Humans.

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.

  

Palma, a la data de la signatura electrònica (20 de juny de 2022)

La cap del 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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