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ANUNCI 

 
Atès que ha finalitzat el període de presentació d’instàncies de la convocatòria d’una oferta de 
treball per proveir un lloc, laboral temporal, de Tècnic/a Mig de Coordinació i Suport Tècnic al 
Programa Treball i Formació, es fa pública la relació provisional d’aspirants admesos i 
exclosos que quedarà elevada a definitiva si no hi ha reclamacions, així com la designació del 
tribunal i el calendari de les proves.  
 
PRIMER.- Fer pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, que quedarà 
elevada a definitiva si no hi ha reclamacions.  
 
Llista d’aspirants 
 
Admesos 

 
DNI Nivell de Català 

1930904-P Acredita  
19007922-D Acredita  
36574645-E Acredita 
38853808-T Acredita 
43441547-K Acredita 
43512677-N Acredita 
44176690-S Acredita 
45787363-K Acredita 
46357048-L Acredita 
46458858-P Acredita 
46560724-F Acredita 
46561649-N No acredita 
46783373-Q Acredita 
47632861-E No acredita 
47634007-H Acredita 
47635463-W Acredita 
47636574-D Acredita 
47639673-A Acredita 
47830068-G Acredita 
47838221-S Acredita 
47838944-W Acredita 
48021229-N Acredita 
52215214-Q No acredita 
52420305-Q Acredita 
52423469-Y Acredita 



 
 

 

52427030-W Acredita 
52429801-J Acredita 
71506623-Z No acredita 
77737214-C Acredita 
X1223254-E No acredita 

 
 

 
Exclosos 

 

  
DNI Nivell de català Motiu de l'exclusió 

46587240-G Acredita no compleix requisits de l'aspirant apartat a) 
53085139-N Acredita no compleix requisits de l'aspirant apartat a) 

 
 

Contra la llista d’aspirants admesos i exclosos es podrà interposar reclamació fins el 22 de 
desembre de 2016, a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci a la pàgina 
web municipal. 
 
 
SEGON.- Fer públic el nomenament dels membres del tribunal qualificador. 
 
 

PRESIDENTA TITULAR PRESIDENTA SUPLENT 

 

Imma Navarro Freixedas 

Tècnica RH 

 

Patrícia Martínez Solé 
Tècnica RH 

 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Secretari: recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que es podrà servir del 
personal administratiu que correspongui. 
 
L'abstenció i la recusació dels membres dels tribunals o òrgans seleccionadors s'han d'ajustar 
al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
Sector Públic. 
 
TERCER.- Fer pública la data d’inici de les proves de selecció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOCAL TITULAR VOCAL SUPLENT 

Isabel Gracia Victorio 
Cap de Servei de Treball de l’ IMET 

Montserrat Prats Navarro 
Tècnica de l ‘IMET 

Elvira Gonzàlez Bort 
Tècnica de l’ IMET 

 

Blanca Borbonés Lloveras 

Tècnic de l’ IMET 

 
 

Olga Romero Soler 

Cap Unitat Administrativa 

 

Montse Pàrraga Castro 

Cap Administrativa 

 

Mª José Ruiz Botella 

Treballadora social 
 

 

Ruth Abizanda Fernández 

Tècnica de Convivència i Equitat 

DIA HORA PROVA LLOC 

09/01/2017 12:00 Prova de Català nivell C*  
Servei de Català. (Rasa 
del Miquelet, 16 de 
Vilanova i la Geltrú) 

11/01/2017 10:30 Prova Teòric-Pràctica  

Sala d’actes. Institut 
Municipal d’ Educació i 
Treball  (C/Unió, 81 de 
Vilanova i la Geltrú).  

13/01/2017 A 
determinar 

Entrevista: els aspirants 
seran cridats per ordre del 
DNI. (només estaran 
convocats els aspirants que 
hagin superat la prova Teòric-
Pràctica) 

A determinar 



 
 

 

 
 
* Els aspirants que no han acreditat el nivell C de català, tal i com consta en la relació 
d’aspirants admesos, 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. 
 
Les llistes amb els resultats de les proves es faran públics a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, a l’apartat “Ofertes de treball” 
(http://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, 15 de desembre de 2016 
 
 
Glòria Garcia Prieto 
Segona tinenta d’Alcaldia 
i regidora d’Economia, Hisenda,  
Seguretat i Recursos Humans    
 

 


