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ANUNCI: 
 

 

 

Atès que ha finalitzat el període de presentació d’instàncies per a la convocatòria de 
proves selectives per a la selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure 
d’una plaça de TÈCNIC/A MITJÀ/NA (Cultura), de la plantilla de personal funcionari de 
carrera de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, es fa pública la relació provisional 
d’aspirants admesos/es i exclosos/es, 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. 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'alcaldessa de data 29 de juny 
de 2018, de delegació de competències, publicat en el BOP del 24 de juliol de 2018.  

 
3. Acord en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, 28 d’agost de 2018, que va 
aprovar la convocatòria i les bases específiques reguladores del concurs-oposició 
lliure, d’una plaça de TÈCNIC/A MITJÀ/NA (Cultura), Escala d’Administració Especial, 
Subescala Tècnica Mitjana,  grup A2, de la plantilla de personal funcionari de carrera 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
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, de Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques. 

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



 
 
 
 
 
 

  

 

Cognoms, nom Català 

AGUADO LLAO, MARTA  Acreditat 
ALCARAZ GRIFELL, MIQUEL  Acreditat 
ESTEVE CARAFI, MARIA TERESA Acreditat 
GOMEZ MUÑOZ, RAQUEL  Acreditat 
OLEGARIO BARBACIL, MARIA CINTA Acreditat 
ROVIRA MATEU, MARIA TERESA  Acreditat 

 
Exclosos/es: No en consten. 
 
 
Contra la llista d’aspirants admesos i exclosos es podrà interposar reclamació en el 
termini de 10 dies, a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON.- Fer públic el nomenament dels membres del tribunal qualificador. 
 

PRESIDENT TITULAR PRESIDENT SUPLENT 

Imma Navarro Freixedas 
Tècnica de Recursos Humans 

Mònica Jardí Marquès 
Tècnica de Recursos Humans 

 
 

VOCAL TITULAR VOCAL SUPLENT 

Sole Fernández Cabezas 
Cap de Servei de Cultura 

Núria Cortada  
Coordinadora de l'àrea de Polítiques 
de Ciutadania 

Anna Lleó Albà 
Tècnica de grau Mig, teatre, circ i 
dansa 

Jordi Porras Dencas 
Tècnic Responsable de Cultura 

Carme Silvestre Rey 
Tècnica de grau Mig coordinadora 
teatre, auditori i La Sala 

Francesc Moreno Espejo  
Coordinador del Foment a la Lectura 
de la Xarxa de Biblioteques 

Marc Antoni Balanza Grimaldo 
Tècnic de Desenvolupament local 
de l’Ajuntament de Cubelles 

Pere Martínez Teruel 
Tècnic d’Alcaldia-Presidència  
Ajuntament de Sant Pere de Ribes 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  

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

DIA HORA PROVA LLOC 

8/4/2019 9:00 

Prova de Coneixements 
Generals: Els/les  
aspirants seran cridats 
per odre alfabètic del 
cognom. 

Sala de Reunions 
d'Informàtica (Plaça de la 
Vila 11, 1er pis de Vilanova 
i la Geltrú) 

8/4/2019 11:30 

Prova de Coneixements 
Específics: Els/les  
aspirants seran cridats 
per odre alfabètic del 
cognom (només estaran 
convocats els/les 
aspirants que hagin 
superat la prova anterior) 

Sala de Reunions 
d'Informàtica (Plaça de la 
Vila 11, 1er pis de Vilanova 
i la Geltrú) 

10/4/2019 9:00 

Prova Pràctica: Els/les  
aspirants seran cridats 
per odre alfabètic del 
cognom (només estaran 
convocats els/les 
aspirants que hagin 
superat la prova anterior) 

Sala de Reunions 
d'Informàtica (Plaça de la 
Vila 11, 1er pis de Vilanova 
i la Geltrú) 

11/4/2019 A partir de 
les 09:00 

Defensa del Treball: 
Els/les  aspirants seran 
cridats per odre alfabètic 
del cognom (només 
estaran convocats els/les 
aspirants que hagin 
superat la prova anterior) 

Sala de Reunions 
d'Informàtica (Plaça de la 
Vila 11, 1er pis de Vilanova 
i la Geltrú) 

11/4/2019 Seguidament Entrevista 

Sala de Reunions 
d'Informàtica (Plaça de la 
Vila 11, 1er pis de Vilanova 
i la Geltrú) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
Els aspirants que han acreditat el nivell C1 de català, segons consta a la llista 
d’aspirants admesos, queden exempts de realitzar la prova de català. 
 
Aquest calendari es podrà modificar en funció del nombre d’aspirants que vagin 
superant les diferents proves. La confirmació de la data, hora i lloc de la prova 
següent es confirmarà amb la publicació dels resultats de les proves que es vagin 
desenvolupant. 
 
Les llistes amb els resultats de les proves es faran públics a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’apartat “Ofertes de treball” 
(http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/ofertes_de_treball.html), o en el lloc que 
s’indiqui el dia de la realització de la prova. 
 
Vilanova i la Geltrú, 22 de març de 2019. 
 
 
Regidora d’Educació, Ocupació,  
Seguretat i Recursos Humans 
Glòria Garcia Prieto 
 
 
 

 
 
 
 
 

  


