ANUNCI
Per a la provisió de 2 llocs de treball laboral temporal de Prospector/a (Tècnic/a Mig A2,20)
per a la realització dels Projectes Singulars per al Servei de Treball de l’IMET.
Atès que en data 22 de juliol de 2020 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya comunica a
l’IMET que s’atorga provisionalment a l’IMET una subvenció per al desenvolupament dels
Projectes Singulars, per un import de 668.201,56.- € (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL
DOS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS), quantitat que es distribuirà
entre les entitats signatàries del Pacte per a l’Ocupació del Garraf 2018-2020 per les
quantitats econòmiques que s’indiquen a la mateixa Proposta de Resolució.
PRIMER.- Reprendre els tràmits corresponents al procés de selecció de 2 Tècnics/ques
Mig PROSPECTOR/A (A2,20) per al desenvolupament dels Projectes Singulars.
SEGON.- Fixar la data de celebració de la prova pràctica per al dia 28 d’agost de 2020 i
convocar als aspirants, segons detall :
Nom

DNI

HORA

Babarro Rodriguez, Markel

***4814**

10:00

Baena Medina, Carolina

***3174**

10:20

Kramer, Natalie

***2325**

10:40

Marsol Ribalta, Sandra

***6373**

11:00

Rafales Hernández, Germán

***6882**

11:20

Rodríguez Cobo, Yolanda

***3275**

12:00

Ruiz Pérez, Fernando

***7600**

12:20

Spaltro Ibáñez, María Beatriz

***8352**

12:40

Vila Tomás, Ramón

***6164**

13:00

TERCER.- Comunicar que el 24 d’agost es publicarà a la pàgina web de l’IMET i a la
cartellera del centre un anunci amb la indicació de la modalitat a través de la qual es
realitzarà la prova pràctica (presencial o telemàtica), d’acord amb la situació del moment en
relació al COVID-19 i les recomanacions de les autoritats sanitàries.
QUART.- Publicar aquesta Resolució a la pàgina web de l’IMET i a la cartellera del centre.

Vilanova i la Geltrú, 27 de juliol de 2020

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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