ANUNCI RESULTAT SEGON EXERCICI PROCEDIMENT PER LA CONSTITUCIÓ D’UN BORSÍ DE
TRESORERS/ES FUNCIONARIS/ES INTERINS
El passat 02 de juliol de 2021 es va procedir a la realització del segon exercici de la Fase
d’oposició del procediment per la constitució d’un Borsí de Tresorers/es Funcionaris interins
de l’Ajuntament de Lloseta.
El Tribunal Qualificador fa públics els resultats del segon exercici:
COGNOMS
DIEZ MARTIN
PONS BUADES
RIBOT MUÑOZ

NOM
MARIA ESTER
FRANCESC
FRANCISCA EVA

DNI
34**5*0*-*
***32*85-*
****35*0-C

QUALIFICACIÓ
17,00
NO APTE
NO APTE

Els aspirants podran sol·licitar revisió o audiència del tribunal dins els tres dies hàbils següents
a aquesta publicació.
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, d'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.
Resoltes en el seu cas les reclamacions o transcorreguts els tres dies hàbils sense que s’hagin
formulat reclamacions, el tribunal publicarà el llistat definitiu dels aspirants que han superat la
segona prova i per tant, la fase d’oposició, començant a comptar el termini per a la presentació
de mèrits d’acord amb l’establert en la base cinquena.
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