
 

ANUNCI

Per Resolució d’Alcaldia de data 29 de noveme de 2017, es va aprovar la relació provisional 
d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció, en règim de personal laboral 
interí  mitjançant  concurs-oposició,  d’un/a  auxiliar  administratiu/va  –  C-2,  així  com  la 
composició del tribunal i la data d’examen, que diu:

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

RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS:

ASPIRANT REGISTRE ENTRADA

*305-G 3316

*406-S 3317

*957-B 3393

SEGON. La composició del Tribunal qualificador és la següent:

— President: Jesús Aure Calvet
— Suplent: Judith Puntas Batanes
— Vocal 1: Claudia Fernández Iruela
— Suplent: Sergi Masip Barrafon
— Vocal 2: Aran Nart Cuny
— Suplent: Javier Nou Portolés
— Vocal  3:  Marc  Garriga  Lujan,  representant  de  l’Escola  d’Administració 

Pública de Catalunya.
—  Suplent:  Jordi  Viñas  Barceló,   representant  de  l’Escola  d’Administració 

Pública de Catalunya.
— Secretària: Pilar Hervada Vidal, secretària-interventora de l'Ajuntament. 
— Suplent: Concepción Puig Francés.

TERCER.- La constitució del Tribunal tindrà lloc el dia 11 de desembre de 2017 a les 
10:00 hores a l'Ajuntament de Vielha e Mijaran, c/ Sarriulèra núm. 2 de Vielha, i a les 
10:30 es procedirà a realitzar la Prova de coneixements de Català, dintre de la Primera 
Fase del procés selectiu.

QUART.- 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. 

CINQUÈ.-  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.”

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.

L’Alcalde

Document signat electrònicament.
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