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Servei de Recursos Humans 
 
 
 
 

 
ANUNCI:  

  
sobre la relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es del concurs-
oposició lliure, per cobrir 1 plaça de Tècnic/a d’Administració Especial, A1, de 
l’Escala de l’Administració Especial, subescala tècnica  
 

La Regidora de Recursos Humans i Cultura, Adelaida Moya Taulés, ha dictat en data 
30 d’agost de 2019, el Decret número 4548 següent: 
 
 
Identificació de l'expedient 
Núm.exp.: 372/2019/eRH 
 
 
Relació de fets 
 
Ha finalitzat el període de presentació d’al·legacions a la relació provisional i d’adjuntar 
esmenes a les sol·licituds, per a la convocatòria del concurs-oposició lliure, per cobrir 1 
plaça de  Tècnic/a d’Administració Especial, del grup A1, de l’Escala de l’Administració 
Especial, subescala tècnica. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. 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. 
 
2. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l’Alcaldia de data 29 de juliol 
de 2019, de delegació de competències, publicat al BOP de 9 d’agost de 2019. 

 
3. Acord en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de 14 de maig de 2019, 
que va aprovar les bases i la convocatòria del concurs-oposició lliure, per cobrir 4 
places d’Auxiliar Administratiu/va C2, de l’escala d’administració general, subescala 
auxiliar. 

 
4. Acord de la Junta de Govern Local, de 19 de febrer de 2008 d’aprovació de les 
Bases Generals dels processos selectius per l’accés a les places vacants de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
5. Reglament del personal al servei de les Corporacions Locals, aprovat per Decret 
núm. 214/1990, de 30 de juliol. 

 
6. Article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques.  
 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- Publicar la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos. 
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Llista d’aspirants 
 
Admesos/es: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exclosos/es:  no en consten. 
 
 
 
 
SEGON.- Confirmar les dates inicials de les proves de selecció del concurs-oposició: 
 
 

DIA HORA PROVA LLOC 

04/09/2019 9:30  Prova de Català  
Servei de Català (Rasa del 
Miquelet, 16 baixos de Vilanova i la 
Geltrú) 

23/09/2019 
09:00 

 

Prova Teòrica Part 
General Annex I. (Escrit i 
lectura) 

Sala d’Actes de l’IMET (C. Unió 81-
87 de Vilanova i la Geltrú) 

26/09/2019 09:00 
Prova Teòrica Part 
Específica Annex I. (Escrit 
i lectura)  

Sala d’Actes de l’IMET (C. Unió, 
81-87, de Vilanova i la Geltrú) 

1/10/2019 09:00 Prova Pràctica 
Sala d’Actes de l’IMET (C. Unió, 
81-87, de Vilanova i la Geltrú) 

4/10/2019 
a 

determinar 
Entrevista A determinar 

 
 
 
 
 

Cognoms, nom Català 

BORRELL CALVO, JAIME Acreditat  

GOMEZ CASTILLO, ANDREA  Acreditat  

LÓPEZ SÁNCHEZ, MONICA Acreditat  

MESTRES ALBÀ, NIL  Acreditat  

ROMERO MARTIN, Mª DESAMPARADOS  Acreditat  

ROVIRA ROMERO, INGRID Acreditat  

SAPERAS SENDRA, AURORA Acreditat  

VIRGILI LLEVAT, JUDITH  Acreditat  
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Les llistes amb els resultats de les proves es faran públics a la web municipal 
www.vilanova.cat, a l’apartat ofertes de treball, o en el lloc que s’indiqui el dia de la 
realització de la prova. 
 
TERCER.- Publicar aquest Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la 
web municipal. 
 
QUART.- Peu de recursos. “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i 
és immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: Amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la publicació de l’acte.  
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació de 
la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, 
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del 
recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 
 
 
 
“Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre 
les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de 
Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels organismes 
que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a 
aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents” 
 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, a 30 d’agost 2019. 
 
 
Fermí Ortega Vazquez 
Secretari accidental 


