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ANUNCI 
 
Atès que ha finalitzat el període de presentació d’al·legacions a les sol·licituds per a la  
convocatòria per proveir un lloc de treball laboral temporal a temps parcial de TÈCNIC/A 
MITJÀ/ANA D’INNOVACIÓ de l’Entitat Pública Empresarial Local Neàpolis, vinculat al 
projecte PECT, es fa pública la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, així 
com el calendari definitiu de les proves.  
 
 
PRIMER.- Publicar la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos. 
 
Llista d’aspirants 
 

Admesos/es: 
 

Cognoms, nom Català Anglès 

ADONS RUFAT, M. PAULA Acreditat  Acreditat  

DEL VALLE CASTRO, SUSANA Acreditat No Acreditat 

ROMERO LENGUA, JORDI Acreditat Acreditat 

SPALTRO IBAÑEZ, M. BEATRIZ Acreditat  No Acreditat  

 

  
Exclosos/es:  No en consten 
 
 
SEGON.- Confirmar les dates inicials de les proves de selecció: 
 
 

DIA HORA PROVA LLOC 

19/11/2019 09:30h 
Prova de Català: només pels 
candidats que no hagin 
acreditat el nivell B1. 

Servei de Català 
Rasa del Miquelet, 16 baixos 
08800 Vilanova i la Geltrú, 

19/11/2019 12:30h 
Prova d‘anglès: només pels 
candidats que no hagin 
acreditat el nivell B2.1. 

Idiomes Supernova. 
Carrer de Manuel Tomàs, 1, 
08800 Vilanova i la Geltrú 

28/11/2019 
09:45 
(2h) 

Prova Teòric-Pràctica Els/les  
aspirants seran cridats per 
odre alfabètic del cognom.  

E.P.E.L. Neàpolis.  
Rambla de l’Exposició, 59 

29/11/2019 

09:45 
10:30 
11:15 
12:00 

Defensa del projecte i 
entrevista. Els/les aspirants 
seran cridats per odre 
alfabètic del cognom.  

E.P.E.L. Neàpolis.  
Rambla de l’Exposició, 59 

 
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. 
 
 

http://www.vilanova.cat/
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TERCER.- Peu de recurs. 
 
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de 
conformitat amb els arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, 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 a la recepció de la seva 
notificació o en el seu defecte, publicació en el perfil del contractant. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 
a la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat 
amb els arts. 8 i 46 de la Llei 29/1998 del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini 
de dos mesos, a comptar des del dia següent a aquell en què rebí la seva notificació o 
publicació en el perfil del contractant, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini 
serà de sis mesos, comptats a partir del dia següent a la què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi 
pertinent. 
 
 
 
A Vilanova i la Geltrú,  
 
 
 
 
Presidenta de l’E.P.E.L. Neàpolis 
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