Ajuntament
Sant Pere de Ribes

EDICTE
Amb data 13 de setembre de 2019, la Sra. Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ha dictat decret, amb el següent contingut:
“DECRET 1263/2019
APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA DE TREBALL PER SELECCIONAR
UN VIGILANT NOTIFICADOR.
Vistes les bases que regiran la convocatòria de proves selectives per generar una
borsa de treball i poder seleccionar un vigilant notificador per tal de poder cobrir
vacances, programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o
substitucions dels titulars i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal funcionari
temporal.
Vista la necessitat de nomenar el Tribunal de selecció.
Vista la necessitat d’aprovar la llista d’admesos i exclosos en el procés selectiu.
Vista la necessitat de determinar la data per la realització de les proves.
Per aquest Decret,
RESOLC
PRIMER. Nomenar al tribunal de selecció amb les següents persones:
President/a: Cèlia Martí Barba, Administrativa i com a suplent Rosa Ramos González,
Cap administrativa.
1r Vocal: Actuarà com a Secretari/a, Jordi Caballé Andreu, Tècnic mitjà de recursos
humans i com a suplent Antonio Pérez Barrios, Cap del servei de recursos humans.
2n Vocal: Eva Garrido Juan, Cap de servei de Llicències, Disciplina Urbanística,
Habitatge i Patrimoni i com a suplent Lluís Miret Jacas, Tècnic superior en dret
3r Vocal: Montse Farrona Prados, Auxiliar administrativa i com a suplent Javier Rosa
González, Administratiu.
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4t Vocal: Florenci Hernández Cardona, com a membre designat per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya i com a suplent Joaquim Hernández Núñez
membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
SEGON.- Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria a
les següents persones:
INICIALS
AAG
GBG
JCR
LDT
MDF
SER
RFQ
MGB
LGS
MJG
SMM
MMM
JOA
FRD
ARG
MSP
ATP
BVC

Núm. DNI
***2518**
***8889**
***3762**
***6818**
***2903**
***2975**
***4139**
***3882**
***4876**
***3330**
***3201**
***3447**
***8682**
***2324**
***9111**
***4325**
***0604**
***4059**

TERCER- Declarar exclòs a:
Cap aspirant.
QUART- Establir un termini de 10 dies que, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es
dóna als aspirants exclosos per esmenar les deficiències. La llista provisional s’elevarà
a definitiva sense necessitat de nova publicació si, en l’indicat termini de 10 dies, no es
presenten reclamacions.
CINQUÈ- Informar als aspirants admesos que la primera prova (exercici pràctic) es
realitzarà el proper 4 d’octubre a les 09.30h del matí a la Sala Polivalent de les
Dependències municipals de Les Roquetes (Plaça de la Vinya d’en Petaca s/n) i en
cas de superar la primera prova, el Tribunal realitzarà les entrevistes el dia 9 d’octubre.
Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 A/e: ajuntament@santperederibes.cat
www.santperederibes.cat

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016,
i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

SISÈ- Exposar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes i de les dependències municipals de les Roquetes i a la pàgina web municipal.”

L’Alcaldessa
Abigail Garrido Tinta
Abigail Garrido
Tinta - DNI
52210402B
(SIG)

Signat digitalment
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Sant Pere de Ribes, 16 de setembre de 2019
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