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.
Un cop finalitzat el període de presentació d’instàncies.
PRIMER.- Publicar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos.
Admesos
Cognoms i nom

DNI

Babarro Rodriguez, Markel

***4814**

Baena Medina, Carolina

***3174**

Casas Soler, Laura

***2315**

García Hernández, Emilia

***1685**

González Martínez, Montserrat

***6807**

Jodar Puerto, Mireia

***3222**

Mestres Hernández, Eva

***1447**

Orriols i Caba, Esteve

***3097**

Rafales Hernández, Germán

***6882**

Ramírez Ponce, Adela

***2945**

Rodríguez Cobo, Yolanda

***3275**

Ruiz Pérez, Fernando

***7600**

Spaltro Ibáñez, María Beatriz

***8352**

Vila Tomás, Ramón

***6164**

Exclosos
DNI

Manca acreditació de:

Kramer, Natalie

***2325**

Llengua castellana

Marsol Ribalta, Sandra

***6373**

Titulació ò experiència laboral

Passacia Castro, María Eugenia

***2487**

Romero i Tous, Gal·la

***2896**

Llengua catalana
Llengua catalana
i carnet de conduir B

Cognoms i nom

SEGON.- Establir un període de presentació d’esmenes, en el que es podrà aportar la documentació
i/o convalidacions pertinents, mitjançant instància, d’acord amb el detall de manca d’acreditació de la
llista provisional d’admesos i exclosos.
A la instància haurà d’indicar :
“Esmenes procés de selecció 2 prospectors/es SINGULARS (Tècnic/a Mig A2,20)”.
El període d’esmenes finalitzarà el divendres 20/03/2020 a les 13:30 hores.
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TERCER.- El llistat definitiu d’admesos i exclosos es farà públic a la pàgina web i a la cartellera de
l’IMET el dia 23 de març de 2020 a partir de les 15:00 h.
QUART.- Publicar el nomenament dels 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

Rosalía Márquez Rasero

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 següents proves de selecció del concurs-oposició:
DIA

HORA

PROVA

LLOC

11/03

09:00

Prova de CATALÀ (nivell C) *

11/03

10:00

Prova de CASTELLÀ *

Servei de Català
(Rasa del Miquelet, 16)
Aula 19 de l’IMET

25/03

08:30

Prova teòrico pràctica

A determinar

* Només hauran de realitzar les proves de CATALÀ i de CASTELLÀ els aspirants que no hagin
acreditat el nivell de català o de castellà en la relació provisional d’admesos i exclosos i que no
aportin la documentació acreditativa durant el període de presentació d’esmenes.

QUART.- Publicar aquesta Resolució a la pàgina web de l’IMET i a la cartellera del centre.
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.
Vilanova i la Geltrú, 6 de març 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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