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ANUNCI 

 
 
 

Atès que ha finalitzat el període de presentació d’al·legacions a les sol·licituds per a la 
convocatòria d’una oferta de treball per proveir un lloc, laboral temporal, de Professor/a 
de música, especialitat llenguatge musical i piano, es fa pública la relació definitiva 
d’aspirants admesos i exclosos, així com el calendari definitiu de les proves.  
 
PRIMER.- Fer pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.  
 
Llista d’aspirants 
 
Admesos/es: 
 

Nom Català 

DE LA TORRE SANCHEZ, JORDI Acreditat 

LALANZA GARCIA, JORDI Acreditat 

MATAMALA DE MIGUEL, CRISTINA  Acreditat 

SAN NICOLAS MONTOYA, RAQUEL  Acreditat 

TOLEDANO BENITEZ, AIXA  Acreditat 

 
 
Exclosos/es: No en consten. 
 
SEGON.- Fer públic el calendari definitiu de les proves de selecció. 
  

DIA HORA PROVA LLOC 

18/03/2019 

15:00 
15:20 
15:40 
16:00 
16:20 

Prova Pràctica alumnat 
elemental: Els/les  
aspirants seran cridats per 
odre alfabètic del cognom.  

Escola de Música i 
Conservatori Municipal Mestre 
Montserrat (C. Escorxador, 4) 
de Vilanova i la Geltrú 

18/03/2019 

17:40 
18:00 
18:20 
18:40 
19:00 

Prova Pràctica alumnat 
sensibilització: Els/les  
aspirants seran cridats per 
odre alfabètic del cognom. 

Escola de Música i 
Conservatori Municipal Mestre 
Montserrat (C. Escorxador, 4) 
de Vilanova i la Geltrú 

19/03/2019 A 
determinar 

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

Escola de Música i 
Conservatori Municipal Mestre 
Montserrat (C. Escorxador, 4) 
de Vilanova i la Geltrú 
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Els/les aspirants que hagin superat totes les proves i no hagin acreditat el nivell C1 de 
català se’ls convocarà per a realitzar-la. 
 
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 web municipal 
www.vilanova.cat, a l’apartat ofertes de treball 
https://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,  6 de març de 2019. 
 
 
 
Regidora d’Educació, Ocupació,  
Seguretat i Recursos Humans 
Glòria Garcia Prieto 
 

19/03/2019 A 
determinar Entrevista 

Escola de Música i 
Conservatori Municipal Mestre 
Montserrat (C. Escorxador, 4) 
de Vilanova i la Geltrú 


