Ajuntament
Sant Pere de Ribes

EDICTE
Amb data 31 de juliol de 2020, la Sra. Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ha dictat decret amb el següent
contingut:
“DECRET 946/2020
Vistes les bases de la convocatòria de proves selectives per a la selecció
mitjançant el sistema de concurs oposició per generar 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, de personal laboral/funcionari temporal, grup C1.
Vist que el passat dia 30 de juliol 2020 es va aprovar la llista d’admesos i
exclosos definitius.
Vist que per error administratiu no es va incloure la titulació exigida que va
presentar la Sra. Beatriz Buil Cuenca.
Vista la necessitat d’esmenar la llista d’admesos i exclosos definitiu en el
procés selectiu.
Per aquest Decret,
RESOLC
1r.-Declarar admesa en el procés selectiu de la convocatòria a les següents
persones:
Beatriz Buil Cuenca

2n-Convocar a l’aspirant admès el proper dia 3 d’agost a les 09.30h del matí
a la Sala Polivalent de les Dependències municipals de Les Roquetes situat a
la Plaça de la Vinya d’en Petaca, núm.1. per realitzar la primera prova.
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3è.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.”

Sant Pere de Ribes, 31 de juliol del 2020

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa
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