Durant l’exercici s’ha advertit que en la pregunta 28 hi havia un error per el que s’ha anul·lat
directament i entra a puntuar la primera pregunta de les respostes de reserva. Per altra banda,
es detecta una errada de traducció en la pregunta 52, i allà on diu “cèdula” ha de dir
“llicència”, s’adverteix d’aquest fet als aspirants sense que tingui més transcendència.
Una vegada va finalitzar l’exercici el Tribunal Qualificador proposa la següent relació
provisional d’aspirants aptes i no aptes:
NOM
BARTOMEU
MIQUELA
LUCAS
CARLOS
CONCEPCIÓ
ESTEBAN
MARC
CLARA
IÑAKI
GABRIEL
MARIA DEL MAR
AINA MARIA
GABRIEL
MARTÍN
ANA BELEN
ALBERT
AGUSTIN

COGNOMS
CIFRE BENNASSAR
COSTA RAMIS
SECO GAGO
MARTÍNEZ DE TEJADA PÉREZ
BAUÇÀ CEREZO
TORRES PUJOL
ANGLADA BARBER
ARNAU PEIRO
REPARAZ VIVES
MESQUIDA MAS
MUÑOZ FAUS
BUÑOLA PEDROL

DNI
430****3-*
4320****-*
53****8*-L
0****376-*
****0388-*
43****6*-W
*17****2-E
****95*0-G
****4*94-T
4****5*9-Y
****8*39-Y
4****832-*

NOTA
17,08
16,25
13,05
12,64
NO APTE
NO APTE
NO APTE
NO APTE
NO APTE
NO APTE
NO APTE
NO APTE

OLIVER COLELL
GARCÍA SACRISTAN
CABRER PALOMES
FERNÁNDEZ PUIG

432*****-R
1****53*-L
4****15*-P
46****7*-N

NO APTE
NO APTE
NO APTE
NO APTE

D’acord amb la Base Setena els aspirants podran sol·licitar revisió o audiència del tribunal dins
els tres dies hàbils següents a la publicació. 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 prova i per tant, poden realitzar el
següent exercici.
Les sol·licituds es dirigiran al Batle de l'Ajuntament de Lloseta i s'hauran d'ajustar al model
publicat a l'annex II d'aquestes bases. La seva presentació podrà fer-se en el Registre General
de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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ANUNCI
El 18 d’agost de 2022 en el Teatre de Lloseta es va realitzar el primer exercici de la Fase
d’Oposició del procediment per la cobertura d’una plaça d’Arquitecte/a funcionari de carrera
de l’Ajuntament de Lloseta (BOIB núm. 60 de 07 de maig de 2022).

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 l’Ajuntament, abans de la finalització del termini de
la presentació de les sol·licituds, mitjançant enviament del justificant de presentació a l’adreça
electrònica secretaria@ajlloseta.net.
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Antoni Payeras Beltran,
Secretari del Tribunal Qualificador

