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 0137/2021
APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA DE TREBALL
SELECCIONAR UN/A AUXILIAR TÈCNIC SERVEI A LES PERSONES

PER

Vistes les bases que regiran la convocatòria de proves selectives per generar
una borsa de treball i poder seleccionar un/a auxiliar tècnic/a de serveis a les
persones 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 concursoposició 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..

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.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

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, Laura
Tomàs Sánchez, Tècnica d’arxiu.
3r Vocal: Jesús Castillo Prado auxiliar tècnic d’arxiu i com a suplent,
Yolanda Dauden Villalta, Cap de promoció econòmica.
4t Vocal: Jordi Fernández Reigada membre designat per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya i com a suplent Yolanda Jiménez
Ruiz
SEGON.- Declarar admesos provisionalment en el procés selectiu de la
convocatòria a les següents persones:
INICIALS
JAA
EBS
PBR
MCA
RDT
MEP
LGV
AIA
VMD
MMR
ARC
ERB
PRV
ASC
PSP
JSP
RSD
LSF
SVM

DNI
***4183**
***5238**
***7618**
***1402**
***9632**
***9986**
***0548**
***8798**
***1816**
***1534**
***1972**
***1005**
***6361**
***2667**
***3959**
***6341**
***2923**
***1859**
***0571**

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.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

JVF
MVG

***8451**
***0573**

TERCER.- Declarar exclòs a:

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ

MGV

***0636** Per no acreditar els drets d’examen punt 2) 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.
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
MGV

DNI
***0636**

En cas de ser
admès

SISÈ.- Informar als aspirants admesos que la primera prova (exercici pràctic) es
realitzarà el proper 22 de febrer 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
25 de febrer 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).
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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, 5 de febrer del 2021

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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