Una vegada celebrat el primer i únic exercici (tipus test) per la constitució d’un Borsí de Terapeutes
ocupacionals de l’Ajuntament de Lloseta, el Tribunal Qualificador ha atorgat els següents
RESULTATS PROVISIONALS:
- Aspirants APTES:
Llinatges

Nom

DNI

NOTA

PIOLETTI

LAURA

*****1739

34

ROMERO BEIRO

OLGA

4*033****

32,5

MOYA OCAÑA

ANDREA

75****85*

32,5

DOMÍNGUEZ ESTEVE

BEATRIZ

7604*****

32

- La resta d’aspirants han obtingut la qualificació de NO APTES.
Els aspirants que hagin superat la fase d’oposició hauran de presentar en el termini de 3 dies hàbils
a comptar des del dia següent d’aquesta publicació, la relació de mèrits a valorar.
Els mèrits hauran de presentar-se en el Registre General físic o electrònic de l’Ajuntament de
Lloseta, o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre. En el
cas de no presentar-se la instància al Registre General de l’Ajuntament, la persona interessada ha
de comunicar-ho a l’Ajuntament abans de la finalització del termini indicat mitjançant enviament
del justificant de presentació a l’adreça electrònica secretaria@ajlloseta.net. Sense la concurrència
d’aquest requisit, les sol·licituds que es registrin a l’Ajuntament de Lloseta fora del termini de
presentació no seran admeses.
Per altre banda, els aspirants que vulguin revisar la seva puntuació tenen un termini de 3 dies
hàbils a contar des de l’endemà d’aquesta publicació per sol·licitar-ho.
Dita revisió es sol·licitarà en el Registre General físic o electrònic d’aquesta corporació, o en
qualsevol de les formes previstes a l'art. 16 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre. En el cas de no
presentar-se la instància al Registre General de l’Ajuntament de Lloseta, la persona interessada ha
de comunicar-ho a la l’Ajuntament abans de la finalització del termini indicat mitjançant enviament
del justificant de presentació a l’adreça electrònica secretaria@ajlloseta.net. Sense la concurrència
d’aquest requisit, les sol·licituds que es registrin a l’Ajuntament fora del termini de presentació no
seran admeses.
Lloseta,
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ANUNCI DEL RESULTAT PROVISIONAL DEL PRIMER I ÚNIC EXERCICI PER LA CONSTITUCIÓ D’UN
BORSÍ DE TERAPEUTES OCUPACIONALS DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA

