Pel seu coneixement i efectes oportuns, li notifico que el Sr. Batle en resolució
de dia 07 de gener de 2021 , va emetre el Decret núm. 2021-0009 que aprova la llista
definitiva d’admesos i exclosos per el procediment dirigit a constituir un borsí de
Terapeutes Ocupacional i que estableix la data d’examen, següent:

“DECRET
Expedient núm: 667/2020
Procediment: Selecció de personal i provisions de llocs de treball
Assumpte: Decret Llista definitiva
En data 28 d’octubre de 2020, s’aprovà el Decret núm 2020-0469 pel qual es va
convocar una Borsa de treball de personal funcionari interí com a Terapeuta
Ocupacional (BOIB núm. 188, de dia 31 d’octubre de 2020).
Finalitzat el termini per presentar al·legacions a la llista provisional d’admesos i
exclosos i, en ús de les facultats i atribucions que m’han estat conferides per l’article
21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de Bases de Règim Local, disposo el
següent:
PRIMER: Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ADROVER LLULL
CANOSA LÓPEZ
CARRASCO HOPE
DOMÍNGUEZ ESTEVE
GAYÁ BARROSO
MOYA OCAÑA
PIOLETTI
PLANAS GAYÀ
ROMERO BEIRO
SUREDA CANTOS

MARGALIDA
NATALIA
SARA
BEATRIZ
AINA ISABEL
ANDREA
LAURA
ANTONIA
OLGA
LORENA

**5737***
**72*75**
****5576*
7604*****
4**38**3*
75****85*
*****1739
432*5****
4*033****
41*71****

SEGON: Vista l’acta del Tribunal qualificador del procediment de selecció per la creació
d’un borsí de Terapeutes Ocupacionals, es convoca als aspirants admesos a la
realització del primer i únic exercici de la fase d’oposició, que tendrà lloc el proper 21
de gener de 2021 a les 12:00 h al Teatre Municipal de Lloseta (Carrer Es Pou Nou, nº1).
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ANUNCI

2
És necessari que els aspirants duguin una carpeta, quadern o similar per fer de suport
del full d’examen, ja que, les cadires del Teatre no tenen taula.
Lloseta,
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.»
Contra aquest acord que esgota la via administrativa es pot interposar
alternativament recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a contar des del
següent al de la recepció de la present notificació, davant la batllia d’aquest
Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
recurs contenciós- administratiu, davant el jutjat del Contenciós-Administratiu de
Palma, en el termini de dos mesos, a contar des del dia següent al de la recepció de la
present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si optés per interposar el recurs de
reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que
aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot
això sense perjudici que pugui interposar se, qualsevol altre recurs que pogués estimar
més convenient al seu dret.
Lloseta,
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