Ajuntament
Sant Pere de Ribes

EDICTE
Amb data 29 de desembre de 2020, la Sra. Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ha dictat decret amb el següent contingut:
“DECRET 1781/2020
APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS DEFINITIUS BORSA DE TREBALL PER
SELECCIONAR UN/A OFICIAL SEGONA VINCULAT A JARDINERIA
Vist que el passat dia 11 de desembre mitjançant el Decret 1690/2020 van
quedar aprovats provisionalment admesos i exclosos de la convocatòria de
proves selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a oficial
segona vinculat jardineria 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 d’aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos en el procés
selectiu.
RESOLC

PRIMER.- Declarar admesos definitius en el procés selectiu de la convocatòria
a les següents persones:

INICIALS
YAE
MDF
MLM
MML
AMR
CNC
JRC
ARG
JRJ

DNI
***6986**
***1458**
***2629**
***4771**
***2449**
***3825**
***1977**
***9111**
***1972**
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ASG
FSZ
VTR
JMR

***0585**
***7251**
***9738**
***2552**

SEGON.- Declarar exclòs definitivament a:

RCS

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ
***9202** Per no acreditar el permís de conduir, punt 1.A.4) de les
bases

TERCER- Informar als aspirants admesos definitivament que en relació a les
dates, lloc i horaris per fer les proves, van ser publicades mitjançant el decret
1690/2020 en el taulell d’anuncis i la web de l’Ajuntament
http://www.santperederibes.cat.
QUART- 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, 29 de desembre del 2020

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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