ANUNCI
Per a la provisió de 4 llocs de treball laboral temporal de Orientador/a – Tutor/a (Tècnic/a Mig A2,20)
per a la realització dels Projectes Singulars per al Servei de Treball de l’IMET.
Atesa la situació d’emergència sanitària generada per l’evolució de coronavirus COVID-19 (SARSCoV-2) el Govern va decretar l’estat d’ALARMA a través del Reial Decret 463/2020 de 14 de març,
amb la qual cosa el desenvolupament del procés de selecció va quedar suspès en data 14 de març
de 2020, 5 dies abans de què finalitzés el període de presentació d’esmenes establert.
Atès que l’estat d’alarma decretat pel Govern va finalitzar en data 21 de juny de 2020 i d’acord amb
les indicacions de les autoritzats sanitàries i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, l’IMET ha
realitzat les adaptacions necessàries per tal de poder continuar amb el procés de selecció i, per tant,
correspon reprendre els tràmits corresponents a procés de selecció de 4 Tècnics/ques Mig
ORIENTADOR/A – TUTOR/A (A2,20) per al desenvolupament dels Projectes Singulars 2020.

PRIMER.- Reprendre els tràmits corresponents al procés de selecció de 4 Tècnics/ques Mig
ORIENTADOR/A – TUTOR/A (A2,20) per al desenvolupament dels Projectes Singulars.
SEGON.- Fixar la nova data de finalització del termini de presentació d’esmenes a la relació
provisional d’admesos i exclosos el dia 14 de juliol de 2020, a les 13 hores.
TERCER.- D’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries, la presentació d’instàncies es
realitzarà mitjançant sol·licitud de cita prèvia a l’INFOIMET, ubicat a la planta baixa de l’edifici de
l’IMET.
Tota la informació sobre la sol·licitud de cita prèvia així com els nous horaris del registre, es troba a la
pàgina web de l’IMET.
QUART.- Publicar la nova data de realització de la prova teòrico-pràctica per al dia 16 de juliol de
2020 a les 11 hores a la SALA D’ACTES DE L’IMET.
CINQUÈ.- Les dates de les següents proves, s’anunciaran a la pàgina web de l’IMET i a la cartellera
del centre.
SISÈ.- Publicar aquesta Resolució a la pàgina web de l’IMET i a la cartellera del centre.
SETÈ.- Declarar que aquest és un acte de tràmit que no posa fi a la via administrativa i no pot ser
impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

Vilanova i la Geltrú, 8 de juliol de 2020

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,
us informen que les dades facilitades per prendre part en aquesta convocatòria seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar el
procés selectiu, tenint vigència únicament durant el període de desenvolupament del mateix i, si s’escau, de la borsa de treball resultant,
podent ser cedides a altres administracions i/o institucions per a poder realitzar el tràmit que ha sol·licitat o quan siguin requerides per
les autoritats públiques competents i de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.
Tanmateix us informem que la base jurídica del tractament és el vostre consentiment, essent el responsable del tractament l’Institut
Municipal d’Educació i Treball IMET (C/Unió, 81-87 de Vilanova i la Geltrú) i davant del qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades, adreçant-vos al Delegat de Protecció de dades per correu electrònic a
lopd@imet.cat.
Per a més informació, podeu consultar la nostra política de privacitat.
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