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ANUNCI  

Per resolució de Presidència de data 21 de juny de 2016, es va aprovar la relació 

provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la contractació en 

règim de personal laboral interí d’un/a Operari de serveis múltiples, per a la provisió 

d’una plaça vacant a la plantilla de l’Ajuntament, Responsable de la Brigada d’Obres i 

Serveis Municipals,  mitjançant concurs-oposició, així com la composició del tribunal i la 

data del primer examen, que diu: 

PRIMER. Aprovar la següent relació d’aspirants admesos i exclosos: 

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS: 

ASPIRANTS REGISTRE ENTRADA 

78140273-G 1034 

18601990-G 1112 

46237559-S 1117 

41096742-C 1139 

24360814-L 1142 

38091168-V 1143 

RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS: 

ASPIRANT REGISTRE ENTRADA 

45720168-D 1154 

Per les causes següents: No disposar de la titulació exigida en la convocatòria. 

SEGON. La composició del Tribunal qualificador, que es constituirà el dia 30 de juny a les 

9:30 hores, és la següent: 

— President: Francisco Javier Nou Portolés, 

—Suplent: Rosa Nart Tersa, 

—Vocal: Jordi Gasa Pérez, 

— Suplent: María Cinta Castillo Rodríguez, 

— Vocal: Jaume Luís Colom Gorgues, 
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—Suplent: María Carmen Farre Jordana, 

—Vocal: Ricard Rodriguez Gómez, 

—Suplent: Mariano Capdevila Noguero, 

—Secretaria: Dña. Pilar Hervada Vidal. Secretaria Interventora de l’Ajuntament. 

—Suplent: Aran Nart Cuny. 

TERCER. 

El primer exercici: Exercici sobre activitats pròpies del lloc a desenvolupar. 

Es realitzarà el dia 30 de juny de 2016 a les 10:00 hores, en la Sala de Plens de 

l'Ajuntament de Vielha e Mijaran. 

El segon exercici: Realització d'un o diversos tests psicotècnics. 

Tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, el dia 30 de juny 

de 2016 a les 12:30 hores. 

El tercer exercici: Entrevista, tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de 

Vielha e Mijaran, el dia 30 de juny de 2016 a l'hora que s'indicarà durant el 

desenvolupament del procés de selecció. 

Fase concurs 

Valoració de mèrits: Es realitzarà el dia 30 de juny de 2016, durant la jornada. 

Prova de coneixements de llengua català: Es realitzarà el dia 1 de juliol de 

2016. 

Prova de coneixements de llengua aranesa: Es realitzarà el dia 1 de juliol de 

2016. 

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el Tauler d’Edictes i en 

la pàgina Web de l’Ajuntament, aquesta resolució i obrir un termini de deu (10) dies 

hàbils per a possibles reclamacions.  

CINQUÈ. Considerar que en el supòsit de què no es presentin al·legacions en el termini 

indicat, la llista esdevindrà de definitiva, d’acord amb l’article 78 del Decret 214/1990, de 

30 de juliol.” 
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Fet que es publica, de conformitat amb allò que estableix l’article 78 del Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les 

Entitats Locals. 

 
Vielha, 21 de juny de 2016. 
 
 
L’Alcalde; 
 
 
 
Juan Antonio Serrano Iglesias 
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