Ajuntament
Sant Pere de Ribes

EDICTE
Amb data 6 de maig de 2019, la Sra. Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, ha dictat decret, amb el següent contingut:
“DECRET 2019/0542
APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA DE TREBALL PER SELECCIONAR
UN/A ARQUITECTE/A TÈCNIC/A
Vistes les bases que regiran la convocatòria de proves selectives per generar una
borsa de treball i poder seleccionar un/a Arquitecte/a tècnic/a, grup de classificació A2,
per tal de poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels
titulars, 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
1r.Nomenar al tribunal de selecció amb les següents persones:
President/a : Sílvia Cabanas Ruiz, Cap de Serveis i via pública i com a suplent Rosa
Riba Vilanova, Arquitecta.
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: Júlia González Bou, Cap de servei de planejament, gestió urbanística i
projectes i com a suplent Eva Garrido Juan, Cap de Servei de Llicències, Disciplina
Urbanística, Habitatge i Patrimoni
3r Vocal: David Minguet Adroher, Enginyer tècnic i com a suplent Armand Múrcia
Mestres, Enginyer tècnic.
4t Vocal: Jordi Torres Gavín com a membre designat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya i com a suplent Yolanda Casas Roca membre designat per
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
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2n.-Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria a les
següents persones:
***2894**
***9754**
***1235**
***1423**
***6292**
***2783**
***3643**
***1491**
***9977**
3r-Declarar exclòs a:
Cap aspirant
4t.- Convocar als següents aspirants el proper 23 de maig a les 12.00h al Centre de
Normalització Lingüística ubicat a Can Puig, Carrer Major núm. 110 de Sant Pere de
Ribes, per realitzar la prova de català nivell C:
***9754**
5è.- Informar als aspirants admesos que les proves tindran lloc el proper 30 de maig
de 2019 a les 9:15h, a la Sala d’Alcaldia, planta 1ª de les Dependències municipals de
Les Roquetes, situada a la Plaça Vinya d’en Petaca.
6è.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
http://www.santperederibes.cat.
L’alcaldessa
Abigail Garrido Tinta
Abigail Garrido
Tinta - DNI
52210402B (SIG)
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