ANUNCI
Atès que s’ha celebrat la prova de coneixements generals i la prova pràctica del procés
de selecció amb caràcter urgent d’una plaça de funcionari interí per al Programa 30
PLUS 2021.
PRIMER.- Publicar els resultats de la prova de coneixements generals (test) :

Cognoms i nom

RESULTAT

Alvarez García, Laura

NO PRESENTADA

Bertran Junque, Laura

NO PRESENTADA

Jodar Puerto, Mireia

6,75

Mirabent Vidal, Carla

8,50

Prados Corredor, Alberto

7,25

Sanz Chaparro, Mónica

8,25

Soler Font, Tere

7,50

Tornero Mérida, Melania

9,50

SEGON.- Publicar els resultats de la prova pràctica :
Cognoms i nom

RESULTAT

Alvarez García, Laura

NO PRESENTADA

Bertran Junque, Laura

NO PRESENTADA

Jodar Puerto, Mireia

4,00

Mirabent Vidal, Carla

6,50

Prados Corredor, Alberto

2,50

Sanz Chaparro, Mónica

2,25

Soler Font, Tere

3,00

Tornero Mérida, Melania

7,50
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TERCER.- CONVOCAR als aspirants amb la puntuació igual o superior a 5 punts, a
l’entrevista, per al proper DIMARTS 19 de juliol, a l’aula 11 de l’IMET, segons detall :
Cognoms i nom

HORA

Mirabent Vidal, Carla

11:00

Tornero Mérida, Melania

11:15

QUART.- Tots els aspirants abans d’iniciar la prova, hauran d’acreditar-se mitjançant
document oficial d’identitat.
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, 15 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.
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