Ajuntament
Sant Pere de Ribes

EDICTE
Amb data 19 de novembre de 2020, la Sra. Abigail Garrido Tinta, alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ha dictat decret amb el següent contingut:
“DECRET 1574/2020
APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA DE TREBALL D’ ADVOCAT/DA.
Vistes les bases que regiran la convocatòria de proves selectives per generar
una borsa de treball i poder seleccionar un/a advocat/da 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 laboral
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: Santiago Blanco Serrano, Secretari General Accidental, i com a
suplent Raquel Aguilera Alonso, Tresorera Accidental.
Vocals:
Vocal nº 1 Actuarà com a Secretari/a: , Laura Tomás Sánchez, Tècnica en arxiu
i com a suplent Yolanda Dauden Villalta, Cap de promoció econòmica
Vocal nº2: Eva Garrido Juan, Cap de Servei de Llicències, Disciplina Urbanística,
Habitatge i Patrimoni i com a suplent, Marta Vidal Vidal, Arquitecta.
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Vocal nº 3 : Júlia González Bou, Directora de serveis Territorials i com a suplent
Guillermo Landrove Bossut, Arquitecte.
Vocal nº4: Mercè López-Feliu Font, com a membre designat per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya i com a suplent Joaquim-Antoni Vidal Puig
membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

2n.-Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria
a la següent persona:
INICIALS
LAS
NAA
MMA
IMG
AMA
VNA
ASC
BSD
PVR

DNI
***5351**
***4539**
***3071**
***9099**
***8133**
***3635**
***6601**
***0142**
***3817**

3r-Declarar exclòs a:
Cap aspirant

4t.- Informar als aspirants admesos que la primera prova es realitzarà el proper
9 de desembre a les 9.30h del matí a la Sala de Plens de les Dependències
municipals de Les Roquetes( Plaça de la Vinya d’en Petaca s/n) i la segona prova
es realitzarà el mateix dia a la Sala de Plens de les Dependències municipals de
Les Roquetes, a partir de les 12:00h. Recordem que s’ha d’utilitzar la mascareta
i mantenir la distància de seguretat.

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 w w w . s a n t p e r e d e
ribes.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

5è. 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.”

Sant Pere de Ribes, 20 de novembre del 2020

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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