
 
 
 
 

 
 
 

Regidoria d’ Educació, Ocupació, Seguretat i Recursos Humans 

Servei de Recursos Humans 

 

       

 
 

     
ANUNCI 

 
Atès que ha finalitzat el període de presentació d’al·legacions contra la relació provisional 
d’aspirants admesos i exclosos, la designació del tribunal i el calendari 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 definitiva d’aspirants 
admesos i exclosos i el calendari de proves.  
 
 
PRIMER.- Fer pública la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos.  
 
 
Llista d’aspirants 
 

Admesos/es 

DNI NIVELL C DE CATALÀ 

46756727G acreditat 

52913118P acreditat 

46778879F acreditat 

39859889S acreditat 

43423719H acreditat 

78093859G acreditat 

47748140W acreditat 

48020591H acreditat 

47637544J acreditat 

36140593A acreditat 

47763812B acreditat 

77315978Y acreditat 

03857812E No acreditat 

38455340F acreditat 

X1223254E acreditat 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

Exclosos/es 

DNI 
NIVELL C DE 

CATALÀ 
MOTIU DE L'EXCLUSIÓ 

77306687F No acreditat No té titulació requerida. 

46409739V acreditat 
No acredita pagament drets 
examen 

    

    

 
SEGON.- .- Fer pública la data d’inici de les proves de selecció. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 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, 12 de desembre de 2018 
 
Glòria Garcia Prieto 
Regidora d’Educació, Ocupació, Seguretat i Recursos Humans    

DIA HORA PROVA LLOC 

12/12/2018 09:30 Prova de Català nivell C*  
Servei de Català. (Rasa 
del Miquelet, 16 de 
Vilanova i la Geltrú) 

17/12/2018 09:30 Prova Teòric-Pràctica  

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

19/12/2018 
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 


