Ajuntament
Sant Pere de Ribes

EDICTE
Amb data 3 de febrer de 2021, la Sra. Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ha dictat decret amb el següent contingut:

“DECRET 0138/2021
APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA DE TREBALL PER
SELECCIONAR UN/A TÈCNIC/A DE GABINET-TÈCNIC/A DE CULTURA
Vistes les bases que regiran la convocatòria de proves selectives per generar
una borsa de treball i poder un/a tècnic/a de gabinet- tècnic/a de cultura 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
PRIMER. Nomenar al tribunal de selecció amb les següents persones:
President/a: : Lourdes García Ibáñez, Cap de secció de Cultura i
Joventut, i com a suplent Núria Morató Gibert Cap del servei de
Desenvolupament Social.
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1r Vocal: Actuarà com a secretari/a: Jordi Caballé Andreu, Tècnic mitjà
de Recursos Humans, i com a suplent, Carmen Moreno Palomo, Cap
del servei de Recursos Humans.
2n Vocal: Cèlia Martí Barba, Cap administrativa i com a suplent,
Montserrat Mañé Bernia Cap administrativa
3r Vocal: Laura Tomàs Sánchez, Tècnica d’arxiu i com a suplent,
Yolanda Dauden Villalta, Cap de promoció econòmica.
4t Vocal: Esperança Fabra Godó membre designat per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya i com a suplent Immaculada
Navarro Freixedas
SEGON.- Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la
convocatòria a les següents persones:
INICIALS
EAH
LAP
MBL
LBV
PBR
MBP
JCA
ICF
RDT
MEP
AFC
FFH
AFO
LGV
CLM
OMC
OMV
LPG
IPD

DNI
***5925**
***5111**
***8566**
***1534**
***7618**
***9421**
***2473**
***3921**
***9632**
***9986**
***0377**
***4189**
***1972**
***0548**
***4296**
***2129**
***1842**
***4149**
***1573**
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APL
EPV
ARC
BRM
ERB
ASC
PSP
JSP
SSM
SVM
MVG
SVC

***3774**
***5028**
***1972**
***1086**
***2932**
***2667**
***3959**
***6341**
***1686**
***0571**
***0573**
***2436**

TERCER.- Declarar exclòs a:

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ

JBS

***0811**

ECF

***3293**

NOU

***6097**

MVP

***5083**

Per no acreditar la declaració jurada i els drets
d’examen punt A) 4 i punt 2) de les bases.
Per no acreditar els dret d’examen punt 2) de les
bases.
Per no acreditar els dret d’examen punt 2) de les
bases.
Per no acreditar la declaració jurada punt A) 4 de
les bases.

QUART.- Establir un termini de 10 dies que, d’acord amb l’article 68 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, es dóna als aspirants exclosos per
esmenar les deficiències. La llista provisional s’elevarà a definitiva
sense necessitat de nova publicació si, en l’indicat termini de 10 dies,
no es presenten reclamacions.
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CINQUÈ- Convocar els següents aspirants, el proper 17 de febrer a les
10.00h a la a la Sala l’Alcaldia (Plaça de la Vinya d’en Petaca s/n), per
realitzar la prova de català nivell C1:
INICIALS
DNI
MBL
***8566**
NOU

***6097**

MVP

***5083**

En cas de ser
admès
En cas de ser
admès

SISÈ.- Informar als aspirants admesos que la primera prova (exercici pràctic) es
realitzarà el proper 1 de març a les 09.30h del matí a la Sala de Plens de les
Dependències municipals de Les Roquetes( Plaça de la Vinya d’en Petaca s/n).
En cas de superar la primera prova, el Tribunal realitzarà les entrevistes el dia 4
de març a partir de les 09:30h, a la Sala de Plens de les Dependències
municipals de Les Roquetes( Plaça de la Vinya d’en Petaca s/n).
SETÈ- 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, 4 de febrer del 2021

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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