
 

ANUNCI

Per  Resolució  d’Alcaldia  de  data  29  de  gener  de  2018,  es  va  aprovar  la  relació 
provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció, en règim 
de funcionari/a interí/na mitjançant concurs d’un/a Arquitecte/a superior, Grup A-1, així 
com la composició del tribunal i la data d’examen, que diu:

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

— Registre entrada núm. 3491 – JFS, DNI: *534-Q.
— Registre entrada núm. 3559 – MRP,  DNI: *979-A.

SEGON. La composició del Tribunal qualificador és la següent:
— President: Funcionari de la Corporació: Pilar Hervada Vidal.
— Suplent: Cristobal Blancas León.
— Vocal 1: Josep Rull Grau. Rep Escola Adm. Publica.
— Suplent: Joan Felis Roure.
— Vocal 2:  Neus Figueras Cuadrillero. Rep Escola Adm publica.
— Suplent: Enrique Servat Saforcada. 
— Vocal 3:  Expert: Xavier Playa Hernandez
— Suplent: Silvia Sola Santa Olalla.
— Vocal 4: Expert: Roger Comas Fradera.
— Suplent: Núria Escobar Serra.
— Secretaria: Concepción Puig Francés.
— Suplent: María Aran Nart Cuny.

TERCER.- La constitució del Tribunal tindrà lloc el dia 21 de febrer de 2018 a les 
10.00 hores en l'Ajuntament de Vielha e Mijaran, c/ Sarriulèra núm. 2 de Vielha, i a les 
10.30 hores es procedirà a la realització de la prova de coneixements de llengua aranesa.
El mateix dia, a l’hora que fixi el Tribunal es realitzarà la segona prova.

QUART.- En compliment de la Base 7.2 b), els aspirants hauran de presentar, dins del 
termini  de  deu (10)  dies  hàbils,  a  comptar  des  del  dia  següent  al  de  la  publicació 
d’aquesta Resolució, una memòria sobre “Aspectes a considerar en el control dels actes  
d’intervenció en el sòl en exercici de les facultats legals atribuïdes a les persones que  
són propietàries”.

CINQUÈ.- 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. 

SISÈ.-  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.

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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