Ajuntament
Sant Pere de Ribes

EDICTE
Amb data 26 d’agost de 2020, la Sra. Antònia Pulido Fernández, Alcaldessa accidental
de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ha dictat decret amb el següent contingut:
“DECRET 1071/2020
APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS DEFINITIUS BORSA DE TREBALL ARQUITECTE
TÈCNIC
Vist que el passat dia 7 d’agost mitjançant el Decret 1003/2020 van quedar aprovats
provisionalment els admesos i exclosos de la convocatòria de proves selectives per
crear una borsa de treball i poder seleccionar un/a arquitecte/a tècnic 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

SAO

***2894**

CEM

***5015**

SGT

***1423**

CKB

***3584**

PMV

***3753**

XRM

***3643**

ESB

***3824**

ESL

***1066**
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SEGON- Declarar exclòs definitivament a:

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ
SMF

***7283**

Per no acreditar la titulació i la declaració jurada punt 1.A) 2
i 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 1003/2020
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, 27 d'agost del 2020

Antònia Pulido
Alcaldessa acctal.

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.

