
 

ANUNCI 

Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 2018-0057 de data 5 de març de 2018, es va 

aprovar  la  relació  provisional  d'aspirants  admesos  i  exclosos,  composició  del 

tribunal qualificador i data i hora de la seva constitució, així com data i hora de les 

primeres proves,  de la convocatòria per a la selecció d’un/a Funcionari/a interí/na 

de  programa  enquadrat  en  l’escala  d’administració  general,  subescala  tècnica, 

grup A, subgrup A2:

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:

— Registre entrada núm. 66 – MNP, DNI: *809-Y.

— Registre entrada núm. 73 – NGO,  DNI: *155-V.

— Registro entrada núm. 171 – EMMF, DNI: *576-E.

— Registro entrada núm. 256 – JVM, DNI: *369-A

RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:

No n’hi ha cap.

La composició del Tribunal qualificador és la següent:

— President:  Pilar  Hervada  Vidal.  Secretaria-Interventora  de 

l’Ajuntament.

— Suplent: Enrique Servat Saforcada.

— Vocal 1: Mariano Capdevila Noguero. Rep Escola Adm. Publica.

— Suplent: Jordi Viñas Barceló.

— Vocal 2: Cristobal Blancas León.

— Suplent: Ana Garcia Linares.

— Vocal 3: Elisa Estrada Villas.

— Suplent: Andrea Iglesias Lorenzo.

— Secretaria: Concepción Puig Francés.

— Suplent: María Aran Nart Cuny.

La constitució del Tribunal tindrà lloc el dia 5 d’abril de 2018 a les 9.00 hores en 

l'Ajuntament de Vielha e Mijaran, c/ Sarriulèra núm. 2 de Vielha.

A les 10:00 hores del dia 5 d’abril de 2018 es procedirà a la realització del Primer 

exercici:  Desenvolupar  per  escrit  durant  un  període  màxim  90  minuts  un 

 



 

qüestionari tipus test de 50 preguntes sobre el contingut del temari relacionat a  

l’annex 1 de les Bases de la convocatòria.

A les 16:30 hores del mateix dia es procedirà a la realització del Segon exercici: 

Consistent a resoldre per escrit, durant un període màxim de 150 minuts, un o  

diversos  supòsits  o  preguntes  de  caràcter  pràctic  o  emissió  de  dictàmens  o  

informes que proposarà el tribunal relacionats amb les matèries que integren la  

part especial del temari relacionat a l’annex 1 i utilitzant programes informàtics  

habituals de Microsoft Word, Excel o Accés. 

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,  d'acord  amb  l'article  78  del  Decret 

214/1990, de 30 de juliol.
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