ANUNCI
De la Resolució d'Alcaldia núm. 2020-0383 de data 16 de desembre de 2020 de
l'Ajuntament de Vielha e Mijaran per la qual s'aprova la relació provisional d'aspirants
admesos i exclosos de la convocatòria per la contractació d’un/a tècnic/a en
manteniment d’instal·lacions esportives, en regim de personal laboral interí i fins que la
plaça es pugui cobrir de forma definitiva:
PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:
Aspirants admesos:
Registre d'Entrada

Nom

2020-E-RE-951

Marcel Dilmer Garrós

2020-E-RE-1022

Cristian Vicente Ordura Dies

2020-E-RC-2021

David García Ariza

2020-E-RC-2137

José Luís González Alonso

Observacions

Aspirants exclosos: No n’hi ha cap.
Vist que cap dels aspirants ha d’esmenar cap defecte que motivi la seva exclusió aquest
llistat té la consideració de relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procés
selectiu.
SEGON. Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents
proves a:
Membre
President
Suplent
Vocal 1- Treballador/a de
l’Ajuntament de Vielha e
Mijaran
Suplent

Identitat
Jesús Auré Calvet
Sergi Masip Barrafon
Carlos Puente Sole

Sergio Lacort Chasco
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Vocal 2 - Representant de
l’Escola d’Administració
Pública
Suplent
Secretària
Suplent

Inés Marin Feixa

Iolanda Ferrer Closa
Pilar Hervada Vidal
Concepción Puig Francés

Els interessat podran recusar els membres del Tribunal quan i concorrin les
circumstancies previstes en l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de regim
jurídic del sector públic.
TERCER.- Publicar en el Tauler d'Edictes i en la pàgina Web de l'Ajuntament, aquesta
resolució.
D’acord amb això que estableix l’article 40 i 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, contra aquest acte
administratiu no correspon interposar cap de recurs, per tractar-se d’un acte de tràmit
que no decideix ni directa ni indirectament sobre el fons de la qüestió, ni determina la
impossibilitat de continuar amb el procediment, ni produís indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims.
Malgrat això, es podrà al·legar oposició a aquest per la seva consideració en acte
administratiu que posa fi al procediment, sense perjudici que se pugui exercitar
qualsevol altra acció o recurs que s’estimi procedent en defensa dels propis drets.
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