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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
ALTRES ORGANISMES
INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I TREBALL
ANUNCI sobre publicació de la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, nomenament de
membres del tribunal qualificador i dates d'inici de les proves de selecció del concurs oposició lliure per a
la provisió d'una plaça laboral indefinida de tècnic del grup A2, per jubilació parcial d'un treballador.
Per decret de presidència núm. 64-2016 de data 10 de juny de 2016, amb número d'expedient 000231/2016IMET el qual aprova la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, nomenament membres tribunal
qualificador i dates d'inici de les proves de selecció del concurs-oposició lliure per a la provisió d'una plaça
laboral indefinida de tècnic del grup A2, per jubilació parcial d'un treballador de l'IMET.

Relació de fets

I. Atès que ha finalitzat el període de presentació d'instàncies del concurs-oposició lliure de la convocatòria de
proves selectives per a la provisió d'una plaça laboral indefinida, Tècnic/a, grup A2, 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.

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 71 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
IX. Article 11.2) dels Estatuts de l'Organisme Autònom Municipal IMET de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
aprovats en sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en data 7 de juliol de 2008,
modificats en sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en dates 27 de juliol de 2015 i
14 de setembre de 2015 i publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 5 de gener de 2016,
referent a les atribucions del/de la President/a de l'Organisme.
X. Decret de Presidència número 46-2016, de data 10 de maig de 2016, que va resoldre aprovar les bases i la
convocatòria del concurs-oposició lliure per a cobrir una plaça laboral indefinida, Tècnic/a, grup A2, de l'Institut
Municipal d'Educació i Treball (IMET) de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per jubilació parcial d'un
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treballador de l'organisme autònom.

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

23867686B

C

36987812V

C

39722163J

C

43448998C

C

46146450D

C

47631420F

C

47639706J

C

47844987L

C

52420518E

C

52423469Y

C

52429242Y

C

77318538J

C

77910393D

C

79290824A

C

Exclosos

DNI

segons Bases Reguladores manca acreditació de:
punt 4 Requisits Específics punt 5 Presentació i admissió de sol·licituds

33500199D Carnet de conduir B
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34759530K Titulació oficial requerida
35115063C Titulació oficial requerida
35123612J

Carnet de conduir B

36580243P Titulació oficial requerida
38082219S Titulació oficial requerida
Carnet de conduir B
38871177G Carnet de conduir B
46783373Q Carnet de conduir B
47631744D Carnet de conduir B
47635288B Titulació oficial requerida

No aporta DNI

Carnet de conduir B
Nivell C Català
47635963L Carnet de conduir B

No aporta DNI

47837842G Titulació oficial requerida

No aporta DNI

Carnet de conduir B
Nivell C Català
52162462A Carnet de conduir B
52212782E Titulació oficial requerida
Carnet de conduir B
Nivell C Català
78082463Q Carnet de conduir B
8816225A

Presentació fora de termini

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 “Ofertes de Treball” www.imet.cat.

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

MEMBRES TRIBUNAL

PRESIDENT TITULAR

PRESIDENT SUPLENT

Jordi Palacios de las Heras

Isabel Gracia Victorio

Gerent de l'IMET

Cap del Servei de Treball

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

4/5

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7143 - 16.6.2016
CVE-DOGC-A-16165046-2016

VOCAL TITULAR

VOCAL SUPLENT

Lourdes Lalaguna Raventós

Elvira Gonzàlez Bort

Tècnica Responsable Projecte Timol

Tècnica Responsable Servei Treball

Raquel Perez Alcántara

Íngrid Pujols Sarrias

Tècnica Projecte Timol

Tècnica Projecte Timol

Íngrid Pujols Sarrias

Raquel Perez Alcántara

Tècnica Projecte Timol

Tècnica Projecte Timol

Montserrat Prats Navarro

Blanca Borbonés Lloveras

Tècnica Responsable Servei Treball

Tècnica Responsable Servei Treball

SECRETARI/ÀRIA (Serà un/a membre del tribunal amb el suport administratiu del Servei de Gestió)

L'abstenció i la recusació dels membres dels tribunal o òrgans seleccionadors s'han d'ajustar al que preveuen
els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 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-opocisió:

DIA

HORA PROVA

LLOC

04/07/2016 09:30 Primer Exercici: Prova de català nivell C* Aula 28 - IMET
07/07/2016 08:00 Segon exercici: Prova Teòrica

Aula 32 - IMET

* La prova de català serà obligatòria només pels aspirants que no hagin acreditat el Nivell C de Català a la
relació definitiva d'aspirants admesos.
Les dates i llocs de realització de les següents proves del procés de selecció s'anunciaran juntament amb el
resultat de la prova anterior.
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=Ofertes-de-treball), i a la cartellera del centre.

QUART.- Publicar aquest Decret al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l'IMET.

CINQUÈ.- 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.
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SISÈ.- 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 la presidenta de l'IMET, davant meu el Secretari.

Vilanova i la Geltrú, 10 de juny de 2016

Neus Lloveras Massana
Presidenta de l'IMET

Josep Gomariz Meseguer
Secretari delegat

(16.165.046)
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