
 

 

Expedient núm.: 275/2019
Procediment: Seleccions de Peons de neteja viaria.

 

ANUNCI     

Per Resolució d'Alcaldia  núm. 2019/0211 de  13 de juny de 2019,  es  va aprovar  la 
relació  provisional  d'aspirants  admesos  i  exclosos  de  la  convocatòria  per  a  la 
contractació, en règim de personal laboral interí,  pel sistema de concurs, de tres (3) 
peons de neteja viaria, i  de conformitat  amb les bases de la convocatòria aprovades 
juntament amb la convocatòria per Acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’abril 
de 2019:

 Aspirants admesos:

Número registre entrada DNI

124-E 38817123-T

1252-C X-09497864-Z

1336-C Y-4623145-K

1337-C 46163376-F

1354-C 78091766-G

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.

Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves a: 

Membre Identitat

President  Javier Nou Portolés

Suplent  Pilar Hervada Vidal

Vocal  Manuel Fernández Iruela

Suplent  Carlos Belmonte España

Vocal - Representant de 
l’Escola d’Administració 
Pública

 Iolanda Ferran Closa 

Suplent - Representant de 
l’Escola d’Administració 
Pública.

 Mariano Capdevila Noguero

 



 

Secretària 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.

D’acord amb la base novena de les bases de la convocatòria, s’estableix la data per la 
valoració de la fase de concurs i es convoquen als aspirants admesos en el procediment 
pel dia 21 de juny de 2019 a les 11:00 hores a l’Ajuntament de Vielha e Mijaran.

Els resultats del concurs seran publicats en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la 
pàgina web.

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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