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RESOLUCIÓ DE LA GERÈNCIA
Resolució número: 332-2016

Identificació de l’expedient
Núm.exp.: 000419/2016-IMET

Relació de fets
Atès que ha finalitzat el període de presentació d’instàncies del procés de selecció per
a la provisió d’una plaça laboral temporal d’un/a AGENT D’OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) per a l’impuls d’accions formatives i
ocupacionals
innovadores a Vilanova i la Geltrú, contractació subordinada a
l’atorgament efectiu de la subvenció destinada als Programes de Suport al
Desenvolupament Local, convocatòria de 2016, del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol i l’ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost.
Fonaments de dret
I.

Constitució Espanyola (articles 23 i 103).

II.

Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (articles 7, 11, 55,
56, 60 i 61).

III.

Decret Legislatiu 1/97, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública (articles 14 i 42 a 58).

IV.

Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (articles 89 a 91, 103 i 104).

V.

Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
les Disposicions legals vigents en matèria de règim local (article 177).

VI.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya (articles 286 a 290).

VII. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al
servei dels ens locals (articles 63 a 93).
VIII. Article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.
IX.

Decret de la Presidència núm. 106-2016 de data 27 de setembre de 2016 i
número d’expedient 000419/2016-IMET en el qual es delega en el gerent de
l’IMET la signatura de tota la documentació referent al procés de selecció per a la
provisió d’una plaça laboral temporal d’un/a AGENT D’OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) per a l’impuls d’accions formatives i
ocupacionals innovadores a Vilanova i la Geltrú.
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Per tot això, RESOLC:
PRIMER.- Publicar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, que quedarà
elevada a definitiva si no hi ha reclamacions.
Llista d’aspirants

Admesos
DNI

Nivell de Català

38502418G

C

44176690S

C

45787363K

C

47636574D

C

47840761W

C

52212725B

C

52212782E

No Acredita

52215214Q

No Acredita

77740649M

C

Exclosos

DNI

Segons Bases específiques de l’oferta de
treball manca acreditació de:
Requisits Específics

44418392X

Estar inscrit com a demandants d’ocupació o
demandants de millora d’ocupació al SOC
Carnet de conduir B

46580158Y

Carnet de conduir B

49882524D

Estar inscrit com a demandants d’ocupació o
demandants de millora d’ocupació al SOC

52215757F

Titulació oficial requerida

52427030W

Carnet de conduir B

77289137Y

Estar inscrit com a demandants d’ocupació o
demandants de millora d’ocupació al SOC

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 a la pàgina web
de l’IMET a l’apartat “Ofertes de Treball” www.imet.cat.

Edifici La Paperera • C. de la Unió, 81-87 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 04 40 • www.imet.cat

Document electrònic
Número de validació: 10707571162521600023

SEGON.- Publicar el nomenament dels membres del tribunal qualificador:

MEMBRES TRIBUNAL
PRESIDENT TITULAR
Gerent de l’IMET

PRESIDENT SUPLENT
Persona en qui delegui

VOCAL TITULAR

VOCAL SUPLENT

Coordinador de l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú

Persona en qui delegui

Cap de Servei de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Persona en qui delegui

Tècnic/a de l’IMET o tècnic/a del sector
públic local

Persona en qui delegui

Tècnic/a de l’IMET o tècnic/a del sector
públic local

Persona en qui delegui

SECRETARI/ÀRIA (Recaurà en un dels membres del tribunal qualificador, que
es podrà servir del personal administratiu que correspongui)

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

HORA

PROVA

14/10/2016

09:30

Primer Exercici: Prova de
català nivell C*

LLOC

Servei de Català
(Rasa del Miquelet, 16
de Vilanova i la Geltrú)

* 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 i no aportin la
corresponent certificació dins del termini de reclamacions de la llista provisional
d’admesos i exclosos.
Les dates i llocs de realització de les següents proves del procés de selecció
s’anunciaran juntament amb la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos.
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Les llistes amb els resultats de les proves es faran públiques a la pàgina web de
l’IMET, a l’apartat “Ofertes de Treball” (http://www.imet.cat/index.php?page=Ofertesde-treball), i a la cartellera del centre.
QUART.- Declarar que 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.
CINQUÈ.- Comunicar que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa de la institució
del Defensor de la Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets
dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions
de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu
cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció,
sense que això suspengui els terminis dels recursos corresponents.
Ho mana i signa el gerent de l’IMET, davant meu el secretari.

Gerent de l'IMET

Secretari General

Signat a Vilanova i la Geltrú,
10/10/2016 9:24:50

Signat a Vilanova i la Geltrú,
11/10/2016 9:41:06

Jordi Palacios de las Heras

Marcel·lí Pons Duat

Aquest és un document electrònic emès per l’Institut Municipal d’Educació i Treball.
La seva autenticitat es pot comprovar en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.
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