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 1127/2020
APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA DE TREBALL PER SELECCIONAR UN/A
OFICIAL SEGONA VINCULAT A OBRES
Vistes les bases que regiran la convocatòria de proves selectives per generar una borsa de treball
i poder seleccionar un/a oficial segona vinculat a obres 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 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: Manuel Arenas Gómez, Coordinador d’obres, jardineria i neteja i com a suplent
David Minguet Adroher, Enginyer tècnic
1r Vocal: Actuarà com a Secretari/a, Jordi Caballé Andreu, Tècnic mitjà de recursos humans, i
com a suplent Santiago Blanco Serrano Secretari accidental.
2n Vocal: Marcelo Arenas Gómez, Encarregat d’obres, edificis i via pública i com a suplent, Silvia
Cabanas Ruiz, Cap de serveis i via pública.
3r Vocal: Lluís Martínez Cruz, Administratiu Responsable Gestió Consergeria i com a suplent
Penélope Jiménez Lucas, Cap de manteniment jardineria i neteja.
4t Vocal: Marc Font Ferrés, com a membre designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya i com a suplent Ismael Mercadé Besolí, membre designat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya.
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2n.- Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la convocatòria a les següents
persones:
INICIALS
PBM
ADC
MIM
FJL
RLL
PLP
JMG
MMM
FRD
CSM
FSP
AVM

Núm. DNI
***9400**
***2231**
***6497**
***6737**
***1209**
***3039**
***8263**
***3447**
***2324**
***6006**
***4873**
***1974**

3è- Declarar exclòs a:
Cap aspirant.
4t.- Informar als aspirants admesos que la primera prova (exercici pràctic) es realitzarà el proper
25 de setembre a les 09.30h del matí al centre cívic L’Espai (Parc Pompeu Fabra) situat al carrer
Gaudí s/n de Les Roquetes.
5è.- En cas de superar la primera prova, el Tribunal realitzarà les entrevistes el dia 2 d’octubre a
partir de les 09:30h, a la Sala Polivalent de les Dependències municipals de Les Roquetes.
6è- 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, 7 de setembre del 2020

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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