ANUNCI
En data 4 de juliol de 2022, la vicepresidenta de l’Institut Municipal d’Educació i Treball ha dictat
Decret en la qual s’aprova la relació provisional d’admesos i exclosos de les proves selectives
amb caràcter urgent de 2 places de funcionari interí per programa, per al Projecte TIMOL
Atès que ha finalitzat el període de presentació d’instàncies de les proves selectives amb caràcter urgent
de dues places de funcionari interí per programa per al Projecte TIMOL.
PRIMER.- Publicar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, que quedarà elevada a definitiva
si no hi ha reclamacions.

Llistat provisional d’admesos i exclosos
Admesos
Cognoms i nom
Galán Arnal, Vanessa
Nágera Jiménez, Cristina
Pérez Zambrano, Carme
Sellarés Boixer, Maria Antònia

Exclosos
Cognoms i nom

Manca acreditació de :

Alvarez García, Laura

Experiència d’un any com a mínim com a preparador/a laboral amb
el col·lectiu de persones amb diversitat funcional intel·lectual

Bertran Junque, Laura

Experiència d’un any com a mínim com a preparador/a laboral amb
el col·lectiu de persones amb diversitat funcional intel·lectual

Chacón Gálvez, Tatiana

Currículum, experiència d’un any com a mínim com a preparador/a
laboral amb el col·lectiu de persones amb diversitat funcional
intel·lectual i carnet de conduir B

García Gómez, Natalia

Titulació, nivell de català i carnet de conduir B

Llinàs Sánchez, Judith

Titulació i nivell de català

López Cañas, Patricia

Experiència d’un any com a mínim com a preparador/a laboral amb
el col·lectiu de persones amb diversitat funcional intel·lectual

Rico Gallardo, Rocío

Carnet de conduir B

Ródenas Navarro, José Juan
Salavedra Bandera, Núria
Ventura Martí, Marina

Experiència d’un any com a mínim com a preparador/a laboral amb
el col·lectiu de persones amb diversitat funcional intel·lectual,
nivell de català i carnet de conduir B
Titulació, nivell de català i carnet de conduir B
Experiència d’un any com a mínim com a preparador/a laboral amb
el col·lectiu de persones amb diversitat funcional intel·lectual
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SEGON.- Establir un període de presentació d’esmenes de 5 dies hàbils a partir de la publicació de la
relació provisional d’admesos i exclosos, en el que es podrà aportar la documentació i/o convalidacions
pertinents, mitjançant instància, d’acord amb el detall de manca d’acreditació de la llista provisional
d’admesos i exclosos.
A la instància haurà d’indicar : “Esmenes procés de selecció 2 funcionaris/es interins/nes – Tècnic
Mig (A2,21) TIMOL”.
TERCER.- Publicar les dates de les properes proves de selecció del concurs-oposició:
DIA

HORA

PROVA

LLOC

08/07/22

09:30

Prova de CATALÀ (nivell C) *

Servei de Català
(Rasa del Miquelet, 16)

14/07/22

11:30

Prova teòrica

Sala d’actes de l’IMET

14/07/22

12:30

Prova pràctica

Sala d’actes de l’IMET

19/07/22

A determinar Entrevista personal

Aula 11 de l’IMET

* Només hauran de realitzar la prova de CATALÀ els aspirants que no hagin acreditat el
nivell de català en la relació provisional d’admesos i exclosos i que no aportin la
documentació acreditativa durant el període de presentació d’esmenes.
QUART.- Publicar aquesta Resolució a la pàgina web de l’IMET i a la cartellera del centre.
CINQUÈ.- 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.

JORDI PALACIOS DE LAS HERAS
Gerent de l’IMET
Vilanova i la Geltrú, 5 de juliol de 2022

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.

EL TEMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES FINALITZA
EL 12 DE JULIOL DE 2022
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