
 
 

 
 
 
 

Regidoria de Recursos Humans i Cultura 

Servei de Recursos Humans 
 

 

  
 
 

ANUNCI 
 
 

Atès que ha finalitzat el període de presentació de treballs i d’al·legacions a les 
sol·licituds per a la convocatòria d’una oferta de treball per proveir un lloc de treball, 
laboral temporal, de Professor/a de del Cicle Formatiu de Grau Superior de Projectes i 
Direcció d’Obres de Decoració, de l’Escola Municipal d’Art i Disseny, es fa pública la 
relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es, així com el calendari definitiu de 
les proves. 
 
 
PRIMER.- Fer pública la llista definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es.  
 
Llista d’aspirants 
 
Admesos/es: 

 
 

Cognoms, nom Català 

BURGUET FONADELLAS, MIQUEL Acreditat  

FERRER AMELL, JOAN  Acreditat  

QUERALT ARA, MIRIAM Acreditat  

SALA BRETON, ELISABETH Acreditat  

SOLER ORCAL, ALICIA Acreditat  

TANTULL SOLE, ANNA Acreditat  

TORRENTS ALEGRE, JOSEP No acreditat 

ZIMMERMAN MILEGUIR, DEBORAH No acreditat  

 
 
Exclosos/es: 
 
 

Cognoms, nom Català Motiu de l'exclusió 

CARDELO GONZALO, HECTOR Acreditat  No presenta treball 

GALINDO ESPINET, JESÚS Acreditat  No presenta treball 

 
 
 
SEGON.- Fer públic el calendari definitiu de les proves de selecció.  
 



 
 
 
 
 
 

  

 

DIA HORA PROVA LLOC 

15/10/2019 12:00 

*Prova de Català: només 
pels candidats que no 
hagin acreditat el nivell 
C1. 

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

17/10/2019 

09:00 
09:20 
09:40 
10:00 
10:20 
10:40 
11:00 
11:20 

Prova Presentació i 
defensa de la 
programació d’un 
mòdul. Els/les  aspirants 
seran cridats per odre 
alfabètic del cognom.  

Aula Eduard Toldrà de 
l’Escola de Música i 
Conservatori Municipal Mestre 
Montserrat (C. Escorxador, 4 
de Vilanova i la Geltrú) 
 

18/10/2019 

 
A partir de 

les 9  
 

Prova Cas Pràctic: 
Els/les  aspirants seran 
cridats per odre alfabètic 
del cognom. 

Aula Eduard Toldrà de l’Escola 
de Música i Conservatori 
Municipal Mestre Montserrat 
(C. Escorxador, 4 de Vilanova i 
la Geltrú) 

18/10/2019 A 
determinar 

Entrevista: Els/les  
aspirants seran cridats per 
odre alfabètic del cognom  

Aula Eduard Toldrà de l’Escola 
de Música i Conservatori 
Municipal Mestre Montserrat 
(C. Escorxador, 4 de Vilanova i 
la Geltrú) 

 
 
* Els aspirants que han acreditat el nivell C de català, tal i com consta en la relació 
d’aspirants admesos,  no hauran 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. 
 
 
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. 
 
 
TERCER.- PEU DE RECURS: 
 
“Contra aquest acte, que no 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.” 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 11 d’octubre de 2019. 
 
 
Adelaida Moya i Taulés  
Regidora de Recursos Humans i Cultura 
 
 
 


