Ajuntament
Sant Pere de Ribes

EDICTE
Amb data 6 d’agost de 2020, la Sra. Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, ha dictat decret amb el següent contingut:
“DECRET 994/2020
APROVACIÓ DEL NOU
ADMINISTRATIUS/VES

PRESIDENT

SUPLENT

DE

LA

BORSA

DE

TREBALL

Vist que el passat 10 de juliol de 2020 mitjançant el Decret 832/2020 va quedar
nomenat el tribunal de la convocatòria de proves selectives per crear una borsa de
treball i poder seleccionar un/a administratiu/va per tal de poder cobrir la subvenció
del contracte programa de serveis socials de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per
concurs-oposició de personal laboral/funcionari temporal.
Vist que la Presidenta suplent ha manifestat que en cas necessari no pot assistir a
les entrevistes previstes del dia 7 de juliol de 2020
Vista la necessitat de nomenar un/a President/a suplent del Tribunal de selecció.
Per aquest Decret,
RESOLC

PRIMER.- Nomenar com a President suplent del tribunal de selecció al Sr. Antonio
Pérez Barrios, Cap del servei de recursos humans.
SEGON.- 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, 6 d'agost del 2020

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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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
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