Ajuntament
Sant Pere de Ribes

EDICTE
Amb data 14 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 1166/2020
APROVACIÓ D’ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIUS BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A
SUPERIOR EN DRET
Vist que el passat dia 19 d’agost mitjançant el Decret 1046/2020 van quedar aprovats
provisionalment els admesos i exclosos de la convocatòria proves selectives per crear
una borsa de treball i poder seleccionar un/a tècnic/a superior en dret per tal de
poder cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de
l’ajuntament de Sant Pere de Ribes, per concurs-oposició de personal funcionari
temporal.
Vista la necessitat d’aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos en el procés
selectiu.
RESOLC
PRIMER- Declarar admesos definitivament en el procés selectiu de la convocatòria a
les següents persones:
INICIALS

DNI

SDC

***9388**

DFC

***2076**

JGM

***3683**

AMG

***3718**

IMG

***9099**

DMP

***0468**

VNA

***3635**

ARS

***2012**

ARC

***1918**

JSA

***3378**

ESS

***0163**

CSC

***4208**

CVP

***2279**
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SEGON- Declarar exclòs definitivament a:

LAS
PRV

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ
Per no acreditar la declaració jurada i els drets d’examen,
***5351** punt A)4.de les bases dins del termini d’esmenes.
***0576** Per no acreditar la titulació, punt A) 2. 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 1046/2020
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, 16 de setembre del 2020

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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