ANUNCI
Mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 8 de juny de 2017, s’ha aprovat la llista provisional
d’admesos i exclosos de la convocatòria de les proves de selecció i nomenament d’un/a auxiliar
administratiu/va, com a funcionari interí, per a l’execució de programes de caràcter temporal,
concretament un Programa Complementari per al Foment de l’Ocupació Local, així com la
designació dels membres del tribunal i la fixació del lloc i data dels exercicis, la resolució és la
següent:
“Primer.- Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu
d’un/a auxiliar administratiu/va, com a funcionari interí, per a l’execució de programes de caràcter
temporal, concretament un Programa Complementari per al Foment de l’Ocupació Local:
RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS:
-

Rosa Mary Sánchez Muñoz
Belén Serrano Guijarro
Maria Teresa Huguet Vidal
Maria Rosa Ferrer Amat
Núria Guinovart Domènech
Ester Pujals Viñas
Olga Teruel Gómez
Felipe Vallejo Pellicer
Isabel Hervás Garzón
Meritxell Ball Gómez

RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:
-

Mireia Gil Martí

-

Ana Belén Moreno Rodríguez

MOTIU:
Consta a la vida laboral aportada que actualment
està treballant.
No consta acreditació d’estar inscrita al Servei
d’Ocupació de Catalunya.

Segon.- Concedir als aspirants exclosos un termini de tres dies hàbils, a comptar des de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci en el DOGC, per a presentar la documentació adient, si escau.
Tercer.- Designar com a membres del Tribunal que ha de jutjar les corresponents proves a:
-

Presidenta titular: Judit Albet Cañas, funcionària municipal de Sant Pere de Riudebitlles.
Presidenta suplent: Maria Magdalena Escalfet Sellarès, personal laboral municipal de Sant
Pere de Riudebitlles.

-

Vocal titular: Encarna Cao Pérez, Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Vocal suplent: Maria Rosa Vives Gallart, Escola d’Administració Pública de Catalunya.

-

Vocal titular: Teresa Rebordosa Gil, funcionària municipal de Sant Pere de Riudebitlles.
Vocal suplent: Eva Maria Garcia Nicolau, personal laboral municipal de Sant Pere de
Riudebitlles.

-

Vocal titular: Sergi Sánchez Guirao, psicòleg.
Vocal suplent: Albert Lacruz Bassols, pedagog.

-

Secretària titular: Celsa Pérez Gil, Secretària municipal de Sant Pere de Riudebitlles.
Secretària suplent: Marta Cajide Barbeito, Secretària municipal de l’Ajuntament de La Riera
de Gaià.

Quart.- Fixar el dia, hora i lloc de l’exercici de coneixement de la llengua catalana pels aspirants que
no hagin presentat el certificat acreditatiu legalment establert; el dijous dia 22 de juny, a les 10:00 h.,
al Servei de Català de Vilafranca i l’Alt Penedès (C/ Pere el Gran, 32, 1r de Vilafranca del Penedès).
i que són:
-

Maria Teresa Huguet Vidal
Belén Serrano Guijarro
Ester Pujals Viñas
Felipe Vallejo Pellicer
Isabel Hervás Garzón

Cinquè.- Fixar el dia, hora i lloc del 2n exercici, el dimarts dia 4 de juliol, a les 9:30 h., a la Casa
Consistorial i la del 3r exercici, el mateix dia 4 de juliol, a les 14:00 h., a la Casa Consistorial. El 4t
exercici, consistent en l’entrevista, el dimecres dia 5 de juliol, a les 17:30 h., a la Casa Consistorial.
Sisè.- Notificar la present resolució als membres del tribunal designats per al seu coneixement, i
ordenar la publicació de la mateixa en el DOGC, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web
municipal.
Setè.- Donar compte d'aquest Decret a l'Ajuntament Ple en la primera sessió que realitzi.”
Sant Pere de Riudebitlles, 8 de juny de 2017
L’Alcaldessa,
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