ANUNCI
En data 11 de novembre de 2021, la vicepresidenta de l’Institut Municipal d’Educació i Treball ha dictat
Decret en la qual s’aprova la publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos del procés de
selecció d’una plaça laboral indefinida de Tècnic/a Responsable de Manteniment del Grup A, nivell 23,
de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per jubilació
parcial d’un treballador de l’Organisme Autònom.
EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES SERÀ
DE DEU DIES HÀBILS COMPTADORS A PARTIR DE
L’ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LA RELACIÓ
PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS AL DIARI
OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PRIMER.- Publicar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, que quedarà elevada a
definitiva si no hi ha reclamacions.
Llista d’aspirants
Admesos
NOM

DNI

Galitó Martín, Francisco

***4965**

García Teruel, Sofía

***1423**

Exclosos
NOM
Gómez Hernández, Mari Carmen

DNI

Manca d’acreditació
de requisits imprescindibles

***9487**

Manca nivell C de català

Contra la llista d’aspirants admesos i exclosos es podrà interposar reclamació en el termini de 10 dies hàbils, a partir
del següent de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta relació també es
publicarà a la pàgina web de l’IMET a l’apartat “Treballar a l’IMET” (https://www.imet.cat/treballar_imet).
A la instància haurà d’indicar :
“Esmenes procés de selecció TÈCNIC RESPONSABLE DE MANTENIMENT (A2,23)”.

SEGON.- Nomenar als membres del tribunal qualificador:
MEMBRES TRIBUNAL
PRESIDENT TITULAR

PRESIDENT SUPLENT

Jordi Palacios de las Heras

Alvaro Molinuevo Alonso

VOCALS

VOCALS SUPLENTS

Laura Vinyals Florenciano

Isabel Gracia Victorio

Anabel Fuentes Montiel

Jordi Gómez Pagès

Virginia Sánchez Blanco

Núria Fonoll Mallofré

SECRETARI TITULAR

SECRETARI SUPLENT

Josep Serrado Ubach

Laura Herrero García
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L’abstenció i la recusació dels membres dels tribunal o òrgans seleccionadors s’han d’ajustar al que preveuen els
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 2 de octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

TERCER.- Publicar les dates d’inici de les proves de selecció del concurs-oposició:
DIA

HORA

22/11/2021

9:00

03/12/2021

8:30

03/12/2021

15:00

14/12/2021

A
determinar

PROVA

LLOC

Primer exercici :
Prova de català nivell C*
Segon exercici :
Prova teòrica 1
(coneixements generals)
Tercer exercici :
Prova teòrica 2
(coneixements específics)

Servei de Català
Rasa del Miquelet, 16

Quart exercici :
Prova pràctica

Aula 16-17 de l’IMET

Aula 16-17 de l’IMET

Aula 12 de l’IMET

* La prova de català serà obligatòria només pels aspirants que no hagin acreditat
el Nivell C de Català a la relació provisional d’aspirants admesos.

Les llistes amb els resultats de les proves es faran públiques a la pàgina web de l’IMET, a l’apartat
“Treballar a l’IMET” (https://www.imet.cat/treballar_imet) i a la cartellera del centre.
QUART.- Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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, 12 de novembre de 2021

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.

Data de publicació al DOGC : 17/10/2021
EL TEMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES FINALITZA
EL 1 DE DESEMBRE DE 2021 a les 13 hores
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