Ajuntament
Sant Pere de Ribes

EDICTE
Amb data 19 d’octubre de 2020, la Sra. Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ha dictat decret amb el següent contingut:
DECRET 1370/2020
APROVACIÓ D’ADMESOS I EXCLOSOS BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE
DIVERSITAT I CIUTADANIA I IGUALTAT
Vistes les bases que regiran la convocatòria de proves selectives per crear una borsa de treball
i poder seleccionar un/a tècnic/a mitjà/na de diversitat i ciutadania i igualtat per tal de poder cobrir
programes de subvencions i acumulacions de tasques de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
per concurs-oposició de personal laboral/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:
El Tribunal qualificador estarà format pel següent personal de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes i/o d’altres Ajuntaments o organismes públics:
President/a: Carme Aguilar Esplugas, Treballadora social i com a suplent Leonor Solis
Naranjo, Tècnica mitjana de serveis a les persones
1r Vocal: Actuarà com a Secretari/a, Jordi Caballé Andreu, Tècnic mitjà de recursos
humans i com a suplent Carmen Moreno Palomo, Cap del servei de recursos humans.
2n Vocal: David Guerrero Raventós, Caporal de la Policia Local i com a suplent Laura
Tomás Sánchez, Tècnica d’arxiu
3r Vocal: Yolanda Morales Sorolla, Cap de serveis socials i com a suplent
Morató Gibert, Cap de servei de Desenvolupament Social

Núria

4t Vocal: Núria Portí Freixas com a membre designat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya i com a suplent Milagros Corredor Gil membre designat per
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
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SEGON.- Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria
a les següents persones:
INICIALS

DNI

CAM

***8148**

SAC

***3859**

CBM

***3174**

SB

***4330**

CBB

***1250**

MCG

***0320**

ECM

***2868**

DDC

***6500**

MDB

***1754**

PEM

***2429**

LFS

***4099**

AGG

***7267**

MGP

***2453**

GGR

***1630**

MGM

***2935**

BJF

***6023**

LLR

***6191**

ALG

***3392**

IOP

***1435**

SPP

***5709**

SPT

***7375**

PPJ

***3862**

DRS

***8786**

ERB

***4542**

ZRP

***3714**

MRH

***9082**

ASV

***6233**

IVS

***6102**

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

TERCER.- Declarar exclòs a:

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ
Per no acreditar la declaració jurada i titulació, punt A) 4 i 2. de les bases.

RAA

***2728**

AAG

***1332**

CFG

***1543**

Per no acreditar la declaració jurada ,la titulació i els drets d’examen, punt A)
4 i 2 i punt 2) de les bases.

AMM

***1887**

Per no acreditar la declaració jurada ,la titulació i els drets d’examen, punt A)
4 i 2 i punt 2) de les bases.

ANR

***7250**

MPR

***2346**

MSB

***7459**

Per no acreditar la declaració jurada, punt A) 4. de les bases.

Per no acreditar la declaració jurada, punt A) 4. de les bases.
Per no acreditar els drets d’examen, punt 2) de les bases.
Per no acreditar la declaració jurada, punt A) 4. de les bases.

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- Convocar als següents aspirants, el proper 4 de novembre a les 10.00h a
la a la Sala de Plens de Les Roquetes( Plaça de la Vinya d’en Petaca s/n), per realitzar
la prova de català nivell C1:
INICIALS
RAA
CFG

DNI
***2728** En cas de ser admès
***1543** En cas de ser admès

ANR

***1887** En cas de ser admès
***7250** En cas de ser admès

SPT

***7375**

AMM
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SISÈ.- Informar als aspirants admesos que la primera prova es realitzarà el proper 9
de novembre a les 9.30h del matí a la Sala Polivalent de les Dependències municipals
de Les Roquetes( Plaça de la Vinya d’en Petaca s/n) i la segona prova es realitzarà
el de 13 de novembre a la Sala de Plens de les Dependències municipals de Les
Roquetes, a partir de les 09:30h. Recordem que s’ha d’utilitzar la mascareta i
mantenir la distància de seguretat.

SETÈ- 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.

Sant Pere de Ribes, 19 d'octubre del 2020

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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