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ANUNCI 
 
Sobre la modificació del calendari de proves de la convocatòria de tres places 
d’arquitecte/a. 
 
La Regidora delegada, ha dictat en data 16 de novembre de 2021 el Decret següent, 
que figura transcrit en el llibre de resolucions de l'Alcaldia amb el número 6677: 
 
 
“DECRET DE REGIDORA DELEGADA 
 
 
Identificador de l’expedient 
Núm.exp.: 878/2021/eRH 
 
 
APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE PROVES DE LA 
CONVOCATÒRIA DE TRES PLACES D’ARQUITECTE.  
 
 
Relació de fets 
 
En data 4 d’agost es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 
8472, les Bases de la convocatòria del concurs-oposició lliure per cobrir 3 places 
d’Arquitecte, funcionari/ària de carrera, de l’escala de l’Administració Especial, 
subescala Tècnica Superior, grup A1. 
 
En data 19 d’octubre es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,  número 
8525, la llista provisional de persones admeses i excloses així com el calendari de 
proves i el tribunal.  
 
En data 4 de novembre es publica al web municipal la llista definitiva de persones 
admeses i excloses i el calendari de proves. 
 
Per motius d’organització interna cal modificar aquest calendari de proves quedant de 
la següent manera: 
 
 

DIA HORA PROVA LLOC 

18/01/2022 
     

9:30 
        

Prova de Coneixements 
Generals  

ECMM (Escola de Música) 
C. Escorxador, número 4 de 
Vilanova i la Geltrú 

18/01/2022 12:00 
Prova de Coneixements 
específics 

ECMM (Escola de Música) 
C. Escorxador, número 4 de 
Vilanova i la Geltrú 
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25/01/2022 9:30  Prova pràctica  
ECMM (Escola de Música) 
C. Escorxador, número 4 de 
Vilanova i la Geltrú 

28/01/2022  9:30  
Prova de llengua 
catalana  

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

01/02/2022 
A 

determinar 
Entrevista 

Sala d’Informàtica (Pl. de la 
Vila, 11, 1r pis, de Vilanova i 
la Geltrú) 

 
 
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. Acord en sessió ordinària de la Junta de Govern Local, de 27 de juliol de 2021, que 
va aprovar les bases i la convocatòria del concurs-oposició lliure, per cobrir 3 places 
de personal funcionari de carrera, en el càrrec d’Arquitecte/a, de l’escala de 
l’Administració Especial, subescala Tècnica Superior, grup A1. 

 
3. 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. 

 
4. Decret de la Regidora de Gestió del Talent i les Persones, de 13 d’octubre de 2021, 

número 5734, que aprova la relació provisional d’admesos/es i exclosos, el 
calendari de proves i la designació del tribunal qualificador. 

 
5. Decret de la Regidora de Gestió del Talent i les Persones, de 16 de novembre de 

2021, número 6644, que aprova la relació definitiva d’admesos/es i exclosos/es i el 
calendari de proves. 

 
6. Reglament del personal al servei de les Corporacions Locals, aprovat per Decret 

núm. 214/1990, de 30 de juliol. 
 
7. Article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les Administracions Públiques. 
 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del calendari de proves de la convocatòria del 
concurs-oposició lliure, per cobrir 3 places de personal funcionari de carrera, en el 
càrrec d’Arquitecte/a, de l’escala de l’Administració Especial, subescala Tècnica 
Superior, grup A1 
 
SEGON.-  Fer públic el calendari definitiu de les proves de selecció. 
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DIA HORA PROVA LLOC 

18/01/2022 
     

9:30 
        

Prova de Coneixements 
Generals  

ECMM (Escola de Música) 
C. Escorxador, número 4 de 
Vilanova i la Geltrú 

18/01/2022 12:00 
Prova de Coneixements 
específics 

ECMM (Escola de Música) 
C. Escorxador, número 4 de 
Vilanova i la Geltrú 

25/01/2022 9:30  Prova pràctica  
ECMM (Escola de Música) 
C. Escorxador, número 4 de 
Vilanova i la Geltrú 

28/01/2022  9:30  
Prova de llengua 
catalana  

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

01/02/2022 
A 

determinar 
Entrevista 

Sala d’Informàtica (Pl. de la 
Vila, 11, 1r pis, de Vilanova i 
la Geltrú) 

 
TERCER.- Publicar aquest Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i  al 
web municipal. 
 
QUART.- Notificar aquest decret a totes les persones admeses a la convocatòria.  
 
CINQUÈ.- PEU DE RECURS: 
 
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 notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de 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 notificació, o 
en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
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 o publicació 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, 17 de novembre de 2021. 
  
Isidre Martí Sardà 
Secretari General 


