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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 cobrir de tres places d’EDUCADOR/A SOCIAL de l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica mitjana, de personal funcionari de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 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 

AGUDO SILOS, MARTA  Acreditat 

BERENGUER JIMÉNEZ, ESTER Acreditat 

CEDO CAMINO, SANDRA Acreditat 

FERNÁNDEZ GAGO, MARCOS Acreditat 

FERRE BALMON, M.CARMEN Acreditat 

FUENTES GOMEZ, ALBA Acreditat 

GALLART VIDAL, NATÀLIA Acreditat 

GONZALEZ GONZALEZ, MARTA Acreditat 

LUCAS SÁNCHEZ, LORENA Acreditat 

MARIN HERRANDO, SARA Acreditat 

MATEO ALARCÓN, ELISABET Acreditat 

MORAL CEPEDA, VIRGINIA Acreditat 

OLIVELLA PASTALLÉ, PILAR Acreditat 

PERÍA BORONAT, ESTHER ADELA Acreditat 

PORTÍ FREIXAS, NÚRIA Acreditat 

SALES ÁLVAREZ, MARIA TERESA Acreditat 

TOMAS PEÑA, CRISTINA Acreditat 

UREÑA FERNÁNDEZ, ARIADNA Acreditat 

VALIENTE GARCIA, MAGDALENA Acreditat 

 
  



 
 
 
 
 
 

  

Exclosos/es:   
 
 

Cognoms, nom Català Motiu de l'exclusió 

COSTA MARCET, ORIOL Acreditat No presenta el projecte de l'apartat 3 de les Bases 
Específiques. 

 
 
SEGON.- Confirmar les dates inicials de les proves de selecció del concurs-
oposició: 
 
 

DIA HORA PROVA LLOC 

5/11/2019 09:30 Català 
Servei de català (Rasa 
del Miquelet, 16 baixos de 
Vilanova i la Geltrú) 

11/11/2019 08:30 Prova Coneixements 
Generals 

Sala d’Actes de l’IMET (C. 
Unió, 81-87 de Vilanova i 
la Geltrú) 

11/11/2019 11:00 Prova Coneixements 
Específics 

Sala d’Actes de l’IMET (C. 
Unió, 81-87 de Vilanova i 
la Geltrú) 

14/11/20019 8:30 Prova Pràctica 
Sala d’Actes de l’IMET (C. 
Unió, 81-87 de Vilanova i 
la Geltrú) 

18/11/2019 A determinar Defensa del Projecte 

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

18/11/2019  A determinar Entrevista 

Sala de reunions 
d’Informàtica de 
l’Ajuntament (Plaça de la 
Vila, 11, 1er pis de 
Vilanova i la Geltrú) 

 
 
 
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. 
 
 
TERCER.- Publicar aquest Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a 
la web municipal. 
 
QUART.- Peu de recursos. “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 
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.” 
 
“Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la Ciutadania que té 
entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels 
organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en 
relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents” 
 
 
Vilanova i la Geltrú,  4 de novembre de 2019. 
 
 
Adelaida Moya i Taulés  
Regidora de Recursos Humans i Cultura  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


