Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Recursos Humans

EDICTE
Amb data 6 de juliol de 2021, la Sra. Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ha dictat decret amb el següent contingut:
DECRET 1114/2021
APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS DEFINITIUS BORSA DE TREBALL PER
SELECCIONAR UN/A TREBALLADOR/A SOCIAL.
Vist que el passat dia 15 de juny mitjançant el Decret 970/2021 van quedar
aprovats provisionalment els admesos i exclosos de la convocatòria de proves
selectives per generar una borsa de treball i poder seleccionar un/a
treballador/a social 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/funcionari temporal.
Vista la necessitat d’aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos en el
procés selectiu.
Per aquest Decret,
RESOLC
PRIMER.- Declarar admesos definitivament en el procés selectiu de la
convocatòria a les següents persones:

INICIALS

DNI

LMM

***3000**

MPP

***0496**

EPB

***6055**

ECB

***8099**

SRG

***4475**

JAR

***8568**

MSR

***4424**

MSB

***3098**
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ECM

***2868**

ESN

***4291**

IMP

***5472**

ZRP

***3714**

MAO

***7625**

SPT

***7375**

MBC

***1905**

MBS

***0264**

SEGON.- Declarar exclòs definitivament a:

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ
AER
MRV

***8136** Per no acreditar la titulació, punt 1. A. 2) de les bases
***8504** Per no acreditar la titulació, punt 1. A. 2) de les bases

TERCER.- Convocar els següents aspirants, el proper 14 de juliol a les 10.00h
a la Sala de Plens de les Dependències municipals de Les Roquetes (Plaça de
la Vinya d’en Petaca s/n), per realitzar la prova de català nivell C1:

INICIALS
LMM

DNI
***3000**

QUART. - Informar als aspirants admesos definitivament que en relació a les
dates, lloc i horaris per fer les proves, van ser publicades mitjançant el Decret
970/2021 en el taulell d’anuncis i la web de l’Ajuntament
http://www.santperederibes.cat.
CINQUÈ.- 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.
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Així ho mana i signa, l’Alcaldessa, Abigail Garrido Tinta, Sant Pere de Ribes,
sis de juliol de dos mil vint-i-ú, davant meu, el Secretari General accidental, que
en dono fe.

Sant Pere de Ribes, 7 de juliol del 2021

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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