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ANUNCI

Finalització del termini per a presentar sol·licituds per formar part del procés de
selecció per cobrir una plaça de tècnic mig (A2) adscrita al Servei d'Informàtica de
l'Ajuntament de Ripoll en règim d'interinitat mitjançant concurs oposició

En data 6 de maig de 2020 es publica anunci referent a l’aprovació de les bases i
convocatòria  per cobrir una plaça de tècnic mig (A2) adscrita al Servei d'Informàtica de
l'Ajuntament de Ripoll en règim d'interinitat mitjançant concurs oposició.

El termini per a presentar sol·licituds per formar part del procés de selecció és de 20 dies
naturals a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci, es a dir del 7 al 27 de
maig.

La disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per la qual es
declara l’Estat d’Alarma generada per la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, va
suspendre tots els terminis dels processos administratius a partir de la data de la seva
eficàcia.

De conformitat amb la disposició derogatòria única.2 del Reial Decret 537/2020, de 22 de
maig, per la qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel Covid-19, es deroga de forma expressa la disposició addicional tercera
esmentada amb efectes d’1 de juny, de manera que es reprendran els terminis.

En conseqüència l’últim dia hàbil per tal de presentar sol·licituds per formr part del procés
de selecció per cobrir una plaça de tècnic mig (A2) adscrita al Servei d'Informàtica de
l'Ajuntament de Ripoll en règim d'interinitat mitjançant concurs oposició serà el dia 21 de
juny de 2020.
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