
 

 

 
 
 
 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 

Regidoria d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans 

Servei de Recursos Humans 

 

 

  
 
ANUNCI RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS/ES, CALENDARI I 
DESIGNACIÓ DEL TRIBUNAL 

 
 

Atès que ha finalitzat el període de presentació d’instàncies de la convocatòria d’una 
oferta de treball per proveir un lloc de treball, laboral temporal, de de Professor/a 
Professor/a d’Història de l’Art, de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la 
Geltrú, es fa pública la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos que quedarà 
elevada a definitiva si no hi ha reclamacions, així com la designació del tribunal i el 
calendari de les proves.  

 
Fonaments de dret 
 
1. Constitució Espanyola (art. 103). 

 
2. Article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les Administracions Públiques. 
 

3. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per el qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’Empleat Públic. 
 

4. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al 
Servei dels ens locals (art. 63 a 93). 

 
5. Acord en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de 16 de juny de 2020, 

que va aprovar la convocatòria i l’oferta de treball per a cobrir un lloc de treball, 
laboral temporal, de Professor/a d’Història de l’Art, de l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny. 
 

6. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim 
local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 

 
 
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER.- Fer pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que quedarà 
elevada a definitiva si no hi ha reclamacions.  
 
Llista d’aspirants 
 
Admesos/es: 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

NOM  
Declaració del Nivell 

C1 de català 

ADELL HERRERA, ESTEL Negativa 

BELASKOAIN COMAPOSADA, BERTA Afirmativa 

BELLMUNT SOPENA, MARTA Negativa 

CASTELLANO ALBARIÑO,  BEATRIZ Afirmativa 

CASTRO RODRIGUEZ, TOMAS MANUEL Afirmativa 

GARCIA DEFEZ, OLGA Afirmativa 

GOMEZ CHACON, MARIA CARMEN Negativa 

MARIN REDONDO, M NEUS Afirmativa 

MARRASE LLOBET, IOLANDA Afirmativa 

PARREU ALBERICH, ARIADNA Negativa 

 
 
Exclosos/es: No en consten. 
 
Contra la llista d’aspirants admesos/es podrà interposar reclamació fins el 9 de juliol 
de 2020. 
 
SEGON.- Fer públic el nomenament dels membres del tribunal qualificador. 
 
 

PRESIDENT TITULAR PRESIDENT SUPLENT 

Imma Navarro Freixedas 
Tècnica de Recursos Humans 

Olga Romero Soler 
Tècnica de Recursos Humans 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretari/ària: Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà 
servir del personal administratiu que correspongui. 

VOCAL TITULAR VOCAL SUPLENT 

Mireia Coll Rovira  
Cap de Servei d' Escoles 
Municipals 

Daniel Gil Gimeno 
Director de l’Escola i 
Conservatori Municipal de 
Música Mestre Montserrat 

Lluís Miquel Quintana Osuna 

Director de l’Escola Municipal d’Art 
i Disseny  

Glòria Fort Mir  
Professora de  l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny  

 
Emili Marimon Rius  

Cap d’Estudis de  l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny  

Rubén Perpiñá Compte 

Professor de  l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny  

Josep M. Pinyol Henarejos 
Professora de  l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny  

Joan Nadal Milà  
Professor  Professora de  
l’Escola Municipal d’Art i Disseny  



 

 

 

 

 

 

  

 
L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar a allò que 
preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 

 
 
TERCER.- Fer públic el calendari de les proves de selecció.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les proves són eliminatòries, per tant  l’horari del Cas Pràctic és orientatiu, en el cas 
que tots/es els/les candidates superin la 1a prova. 
Les persones que han declarat tenir el nivell C1 de català, tal i com consta en la relació 
d’admesos/es,  estan exemptes de realitzar la prova de català.  
 

DIA HORA PROVA LLOC 

13//07/2020 

8:00 ADELL HERRERA, ESTEL 

8:25 BELASKOAIN COMAPOSADA, 
BERTA 

8:50 BELLMUNT SOPENA, MARTA 

9:15 CASTELLANO ALBARIÑO,  BEATRIZ 

9:40 CASTRO RODRIGUEZ, TOMAS 
MANUEL 

10:30 GARCIA DEFEZ, OLGA 

10:55 GOMEZ CHACON, MARIA CARMEN 

11:20 MARIN REDONDO, M NEUS 

11:45 MARRASE LLOBET, IOLANDA 

12:05 PARREU ALBERICH, ARIADNA 
 

Prova 
Presentació i 
defensa 
d’una 
activitat 
d’una unitat 
formativa. 

Escola 
Municipal 
d’Art i 
Disseny 
(Plaça les 
Casernes, 
8, de 
Vilanova i 
la Geltrú) 

13/07/2020 

Horari orientatiu: 
12:45 ADELL HERRERA, ESTEL 

13:25 BELASKOAIN COMAPOSADA, 
BERTA 

15:45 BELLMUNT SOPENA, MARTA 

16:25 CASTELLANO ALBARIÑO,  BEATRIZ 

17:05 CASTRO RODRIGUEZ, TOMAS 
MANUEL 

18:10 GARCIA DEFEZ, OLGA 

18:50 GOMEZ CHACON, MARIA CARMEN 

19:30 MARIN REDONDO, M NEUS 

20:10 MARRASE LLOBET, IOLANDA 

20:50 PARREU ALBERICH, ARIADNA 
 

Cas Pràctic i 
Entrevista 

E Escola 
Municipal 
d’Art i 
Disseny 
(Plaça les 
Casernes, 
8, de 
Vilanova i 
la Geltrú) 

21/07/2020 9:30  
Prova de 
català de 
nivell C1 

Servei de 
Català 
(Rasa del 
Miquelet, 
16 baixos) 



 

 

 

 

 

 

  

El dia 13 de juliol les persones candidates quan realitzin l’entrevista hauran de portar 
còpia dels mèrits al·legats per la revisió per part del tribunal. 
 
Quart Les persones candidates hauran de presentar el treball de la prova Presentació 
i defensa d’una activitat d’una unitat formativa,  fins el dia 10 de juliol de 2020. 
 
 
Cinquè.- Instruccions higièniques i de seguretat pel desenvolupament de les proves 
selectives:  
- És obligatori portar mascareta higiènica. 
- Les persones candidates esperaran a fora de l’EMAID que els vinguin a recollir per 

començar la prova. 
- Per poder entrar a fer la prova hauran d’entrega el document de declaració 

responsable de salut, emplenat i signat. El model s’enviarà, a cada candidat 
admès, per correu electrònic. 

 
Sisè.- Recordar a les persones candidates que han declarat complir els requisits de la 
convocatòria i estar en possessió de les titulacions requerides, que  caldrà presentar 
una vegada finalitzades les proves de selecció. El fet de ser admès a la convocatòria 
no vol dir que s’acompleixin els requisits, si no que es verificarà un cop acabat el 
procés de selecció. 
 
 
Setè.- Els resultats de les proves es faran públics a la web municipal 
www.vilanova.cat, a l’apartat ofertes de treball www.vilanova.cat, o en el lloc que 
s’indiqui el dia de la realització de la prova.  
 
Vilanova i la Geltrú, 3 de juliol de 2020 
 
Regidora de Recursos Humans i Cultura 
Adelaida Moya Taulés 

 

http://www.vilanova.cat/

