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ANUNCI  

 

Per Resolució d'Alcaldia de data 25 de mai de 2017, es va aprovar la relació definitiva 

d'aspirants admesos i exclosos i composició del tribunal, de la convocatòria per a la 

contractació d’una plaça d’operari de serveis múltiples, oficial 2ª, en règim laboral temporal, 

pel sistema de concurs-oposició, així com la constitució d’una borsa de treball per cobrir 

possibles vacants, i data i hora de constitució del tribunal i data i hora de realització de la 1ra. 

Prova, del tenor literal següent: 

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS: 

ASPIRANT REGISTRE ENTRADA 

46122285V 1334 

43739135N 1359 

41094626C 1383 

RELACIÓ D'ASPIRANTS EXCLOSOS: 

ASPIRANT REGISTRE 
ENTRADA 

MOTIU EXCLUSIÓ 

39858223M 1269 No complir la Condició f) 
d’admissió d’aspirants de les 
Bases, 

SEGON. La composició del Tribunal qualificador és la següent: 

 President: Jesús Aure Calvet.  

 Suplent: Sergi Masip Barrafon.  
 Vocal 1: Sergio Lacort Chasco.  
 Suplent: Manuel Fernández Iruela.  

 Vocal 2: Carlos Puente Solé.  
 Suplent: Carlos Belmonte España.  
 Vocal 3: Enrique Servat Saforcada, representant de l’Escola d’Administració Pública 

de Catalunya.  
 Suplent: Mariano Capdevila Noguero, representant de l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya.  

 Secretària: Pilar Hervada Vidal, secretària-interventora de l'Ajuntament.  



 

 
 

 

 
Sarriulèra, 2 – 25530 VIELHA – Tel. 973640018 – Fax 973640537 – E-mail info@vielha-mijaran.org 

 Suplent:. Concepción Puig Francés.  

 

La constitució del Tribunal tindrà lloc el dia 5 de juny de 2017 a les 9:30 hores a l'Ajuntament 
de Vielha e Mijaran, c/ Sarriulèra núm. 2 de Vielha, i a les 10:30 es procedirà a realitzar el 1º 
exercici de la fase d’oposició: Prova d’aptitud teòrico-pràctica. 

Publicar 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.  

Considerar que en el supòsit de què no es presentin al·legacions en el termini indicat, la llista 
esdevindrà de definitiva sense necessitat de cap altre acord, d'acord amb 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,  25 de mai de 2017 
 
L’Alcalde 
 
 
 
Juan Antonio Serrano Iglesias 
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