Ajuntament
Sant Pere de Ribes

EDICTE
Amb data 3 de setembre de 2020, la Sra. Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, ha dictat decret amb el següent contingut:
“DECRET 1128/2020
APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE NOVES
TECNOLOGIES I INFORMÀTICA.
Vistes les bases que regiran la convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball
i poder seleccionar un/a Tècnic/a de noves tecnologies i informàtica, grup de classificació A2,
per cobrir vacances, programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs oposició de personal funcionari.
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: Miguel Esteban Prieto, Cap de Servei d’informàtica i Noves tecnologies i com a
suplent Daniel Palacios Soligó, Tècnic de noves tecnologies i informàtica.
Vocals:
Vocal nº 1 Actuarà com a Secretari/a: Jordi Caballé Andreu, Tècnic mitjà de Recursos Humans i
com a suplent Santiago Blanco Serrano
Vocal nº2: Eduard Vera Diaz, Tècnic de noves tecnologies i informàtica i com a suplent David
Minguet Adroher, Enginyer tècnic.
Vocal nº 3: Antonio Gómez Vázquez, Tècnic de noves tecnologies i informàtica i com a suplent
Laura Tomas Sánchez, Tècnica d’arxiu.
Vocal nº4: Tomás Prados Molina membre designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya i com a suplent Carmen Lavado Sánchez
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2n.-Declarar admès provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria a la següent
persona:
INICIALS DNI
AIC
***4000**

3r-Declarar exclòs a:
Cap aspirant
4t.- Informar als aspirants admesos que les proves tindran lloc el proper 23 de setembre de 2020
a les 9:30h, a la Sala de Plens de les Dependències municipals de Les Roquetes, situada a la
Plaça Vinya d’en Petaca s/n.
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, 7 de setembre del 2020

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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