
 

Exp.: 2203/2018

ANUNCI

Resolució d'Alcaldia de data 30 de novembre de 2018 de l'Ajuntament de Vielha per la 
qual s'aprova la relació d'aspirants admesos i exclosos, nomenament del tribunal i dates 
de realització de proves, de la convocatòria del concurs-oposició per la selecció d’un/a 
Auxiliar administratiu/va (Administratiu/va C-2), laboral interí d’aquest Ajuntament.

“PRIMER. Aprovar la següent relació d’aspirants admesos i exclosos, i indicació de la 
documentació que es requereix per tal de completar la sol·licitud.

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:
— Registre entrada núm. 3143 de 12-11-2018
— Registre entrada núm. 86-E de 12/11/2018 – (2)
— Registre entrada núm. 3160 de 13/11/2018 – (2)
— Registre entrada núm. 3237 de 20/11/2018
— Registre entrada núm. 3287 de 27/11/2018
— Registre entrada núm. 3289 de 27/11/2018 – (1)
— Registre entrada núm. 3295 de 27/11/2018 – (1)
— Registre entrada núm. 3296 de 27/11/2018 – (2)
— Registre entrada núm. 3314 de 28/11/2018 

(1) Caldrà  justificar  documentalment  l’experiència  laboral.  Vida  laboral 
acompanyada  d’originals  o  fotocopies  compulsades  de  contractes  treball, 
nomines i/o certificats  d’empesa).  En cas contrari  el  Tribunal no valorarà 
l’experiència laboral.

(2) Cal justificar documentalment amb original o fotocopia compulsada el nivell 
B-2 (C) de coneixement de llengua aranesa abans de l’inici de la prova. En 
cas contrari caldrà superar la prova establida pel Tribunal.

RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:
No n’hi ha cap.

Vist que cap dels aspirants ha d’esmenar cap defecte que motivi la seva exclusió i vistes 
les observacions relacionades anteriorment, aquest llistat té la consideració de relació 
definitiva d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu.
 
SEGON. La composició del Tribunal qualificador és la següent:

— President:  Pilar  Hervada  Vidal.  Secretaria-Interventora  de 

 



 

l’Ajuntament.
— Suplent: Javier Nou Portolés.
— Vocal 1: Iolanda Ferran Closa. Rep Escola Adm. Publica.
— Suplent: María José Larios Nevado.
— Vocal 2: Maria Cinta Castillo Rodríguez.
— Suplent: Ana Tena Fernández.
— Vocal 3: María José Saurina Fernández.
— Suplent: Rosa Maria Nart Tersa.
— Secretaria: Concepción Puig Francés.
— Suplent: María Aran Nart Cuny.

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.- D’acord amb la base octava de les bases de la convocatòria, s’estableixen 
les dates per la realització de les diferent proves i es convoquen als aspirants/es admesos 
en el procediment i que no han justificat documentalment estar en possessió del nivell 
d’aranès exigit en la convocatòria pel dia:

 Prova d’aranès:  5  de  desembre  de  2018 a  les  10:00 hores,  en  la  seu  de 

l’Ajuntament de Vielha e Mijaran.

QUART.- D’acord amb la base octava de les bases de la convocatòria, s’estableixen les 
dates per la realització de les diferent proves i es convoquen als aspirants/es admesos i 
que hagin superat les proves anteriors pel dia 12 de desembre de 2018 a les 10:00 
hores en el Centre Formacion entà Adults (carrèr Castèth, 4, de Vielha),  per 
realitzar els exercicis de la Segona fase del procediment: Qüestionari tipus test i 
supòsit pràctic.

Els resultats d’aquesta  prova  seran publicats en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 
en la pàgina web i en el mateix anunci s’indicarà la data i hora de realització de la 
Tercera Fase del procediment: Aptitud psicotècnica.

CINQUÈ.- 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.

L’ALCALDE – DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT
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