ANUNCI
Per Resolució de Gerència núm. 401-2019 de data 19 de setembre de 2019, es va
resoldre aprovar l’oferta de treball i les bases del concurs-oposició lliure per proveir 2
llocs de treball laboral temporal de Tècnic Mig (A2,20) per al desenvolupament
d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació (ERF 2019) per
al Servei de Treball de l’IMET, per a properes concessions de subvenció pendents
d’atorgament.
Atès que en data 7 d’octubre de 2019 va finalitzar el període de presentació
d’instàncies del concurs-oposició lliure.
PRIMER.- Publicar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, que quedarà
elevada a definitiva si no hi ha reclamacions.
Admesos
DNI
44020720P
46992799G
X1223254E
47747290A
52216416E
47634178M
52423469Y
79290824A

Exclosos
DNI

Manca d’acreditació de requisits imprescindibles

46527265J

No acredita experiència professional en programes d’Espais de recerca de feina
en algun dels 3 anys anteriors a la publicació de la convocatòria de subvenció

39879376K

No acredita experiència professional en la impartició de mòduls
de recerca de feina i/o inserció laboral, en algun dels 7 anys anteriors
a la publicació de la convocatòria de la subvenció

43532125W

No acredita experiència professional en programes d’Espais de recerca de feina
en algun dels 3 anys anteriors a la publicació de la convocatòria de subvenció

48022988T

No acredita experiència professional en la impartició de mòduls
de recerca de feina i/o inserció laboral, en algun dels 7 anys anteriors
a la publicació de la convocatòria de la subvenció
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Contra la relació provisional d’admesos i exclosos es podrà interposar reclamació, en
la que es podrà aportar la documentació i/o convalidacions pertinents, mitjançant
instància, d’acord amb el detall de manca d’acreditació de la relació provisional
d’admesos i exclosos.
A la instància haurà d’indicar :
“Esmenes procés de selecció 2 TÈCNICS MIG ERF (A2,20)”.
El període d’esmenes finalitzarà als 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la
publicació de la relació provisional d’admesos i exclosos (*).
SEGON.- Nomenar als membres del tribunal qualificador:
MEMBRES TRIBUNAL
PRESIDENT TITULAR

PRESIDENT SUPLENT

Jordi Palacios de las Heras

Isabel Gracia Victorio

VOCAL TITULAR

VOCAL SUPLENT

Isabel Gracia Victorio

Blanca Borbonés Lloveras

Blanca Borbonés Lloveras

Beatriz Lozano Vázquez

SECRETARI TITULAR

SECRETARI SUPLENT

Virginia Sánchez Blanco

Josep Serrado Ubach

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 de les proves de selecció del concurs-oposició:
DIA

HORA

30/10

10:30
A partir de
les 15:00
Hora a
determinar
A partir de
les 15:00
Hora a
determinar
A partir de
les 15:00

05/11
06/11
07/11
08/11
12/11

PROVA

LLOC

Prova teòrico-pràctica
Publicació dels resultats de la prova
teòrico-pràctica

Sala d’actes de l’IMET
WEB de l’IMET

Prova pràctica

AULA 11 de l’IMET

Publicació dels resultats de la prova
pràactica

WEB de l’IMET

Entrevista personal

Biblioteca de l’IMET

Publicació dels resultats finals

WEB de l’IMET
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QUART.- 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.
CINQUÈ.- Publicar aquesta Resolució a la pàgina web de l’IMET i a la cartellera del
centre.
SISÈ.- Peu de recursos.
“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, 10 d’octubre de 2019

* El període d’esmenes finalitzarà el dijous 24/10/19 a les 18 hores

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, no sent cedides en cap cas a tercers.
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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