El 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)
Una vegada celebrat el primer i únic exercici (tipus test) i publicat el resultat provisional per la
constitució d’un Borsí de Terapeutes Ocupacionals de l’Ajuntament de Lloseta.
Per mitjà dels registres d’entrada 2021-E-RC-134, 2021-E-RE-59 i 2021-E-RE-69, s’ha sol·licitat
l'anulació d’algunes de les preguntes de l’examen així com la revisió de les puntuacions obtingudes.
El tribunal procedeix a l’estudi de les al·legacions presentades pels aspirants al procés selectiu i les
resol en els següents termes:
Al·legacions en relació a la pregunta número 5
En relació a aquesta pregunta cal dir que és tracta d’un error material produït en la transcripció de
la plantilla de respostes per la seva posterior publicació. Així doncs, a l’hora de la correcció dels
exàmens, sí ha estat utilitzada la plantilla correcte, es a dir, en la que constava com a resposta
correcta la D). Per tant, aquesta correcció no repercutiria damunt les puntuacions finals.
Al·legacions envers de les preguntes 20 i 12.
El tribunal, fa seu el criteri del Terapeuta Ocupacional assessor i considera correctes les preguntes.
Al·legacions en relació a la pregunta número 23
El tribunal acorda estimar la al·legació presentada ja que en la plantilla de respostes es marca com
a correcte la B), però la resposta correcte es la A)
Al·legacions en relació a la pregunta 27, pregunta 28, pregunta 30, pregunta de reserva número 2,
pregunta de reserva número 3
El tribunal acorda estimar la al·legació presentada ja que en la redacció de l’enunciat de la
pregunta falta la frase «marca la incorrecta» o be «no es cert» on diu, «es cert».
A més de les preguntes que han estat objecte d’impugnació, el tribunal observa deficiències en la
redacció d’altres enunciats de l’examen, com son els de les preguntes 15, 19 i 25.
Vist quan antecedeix, en ús de les atribucions establertes en la base Sisena de la convocatòria, i als
efectes de garantir el bon ordre del procés selectiu, el tribunal acorda per unanimitat anul·lar la
prova de la fase d’oposició celebrada el 21 de gener de 2020, i convocar a tots els aspirants
admesos per a la realització d’una nova prova.
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ANUNCI DE RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I CONVOCATÒRIA D’UN NOU EXERCICI
TIPUS TEST

Per tot l’exposat, es convoca als aspirants el dia 24 de febrer de 2021 a les 12:00 hores a la Sala de
Plens de l’Ajuntament de Lloseta, per dur a terme el primer exercici (tipus test) del procediment
per la constitució d’un Borsí de Terapeutes Ocupacionals.
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