Ajuntament
Sant Pere de Ribes

EDICTE
Amb data 16 de juny de 2021, la Sra. Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ha dictat decret amb el següent contingut:
DECRET 970/2021
APROVACIÓ ADMESOS EXCLOSOS BORSA
SELECCIONAR UN/A TREBALLADOR/A SOCIAL.

DE

TREBALL

PER

Vistes les bases que regiran 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 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: Yolanda Morales Sorolla, Cap de serveis socials, i com a suplent
Núria Morató Gibert, Cap del servei de Desenvolupament Social..
1r Vocal: Actuarà com a Secretari Jordi Caballé Andreu, Tècnic mitjà de
Recursos Humans, i com a suplent Carmen Moreno Palomo, Cap del servei de
Recursos Humans
2n Vocal: Carme Aguilar Esplugas, Treballadora social i com a suplent, Marina
Masclans Galimany, Treballadora Social.
3r Vocal: Neus Ortiz Fernández, Treballadora Social i com a suplent, Carme
González Ancho, Tècnica mitjana de serveis a les persones.
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4t Vocal: Anna Cabutí Calatayud membre designat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya i com a suplent Inmaculada Valle León.
SEGON.- Declarar admesos provisionalment 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**

ECM

***2868**

ESN

***4291**

IMP

***5472**

ZRP

***3714**

MAO

***7625**

SPT

***7375**

MBC

***1905**

TERCER.- Declarar exclòs a:
MOTIU DE L’EXCLUSIÓ
MBS
AER
MRV

***0264** Per no acreditar els drets d'exàmen, punt 2 de les bases
***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

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 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**

SISÈ.- Informar als aspirants admesos que la primera prova (exercici pràctic) es
realitzarà el proper 19 de juliol 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
21 de juliol 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, 17 de juny del 2021

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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