Ajuntament
Sant Pere de Ribes

A V Í S CONVOCATÒRIA POLICIA LOCAL

D'acord amb el RD 537/2020, de 22 de maig, queda derogada la disposició addicional
tercera RD 463/2020, de 14 de març, per la qual es suspenien i interrompien els
terminis administratius per a la tramitació de procediments de les entitats del sector
públic durant l'estat d'alarma, fixant que a partir de l'1 de juny de 2020 es reprenen
o reinicien el còmput de terminis administratius.
En conseqüència, s'informa que des de l'1 de juny de 2020 es reprenen els
processos i les actuacions de selecció de personal de l'Ajuntament de Sant Pere de
Ribes en el punt en què van quedar aturats d'acord amb les indicacions sobre terminis
del procediment administratiu i realització de proves que constaran a cadascuna de
les convocatòries específiques publicades a la web municipal.
Els aspirants que van ser exclosos tenen fins el dia 5 de juny per presentar la
documentació.
S'anunciarà la nova data i les mesures preventives a seguir per l'admissió dels
aspirants, amb una antelació de com a mínim 15 dies mitjançant la web municipal de
l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Per qualsevol aclariment podeu contactar a través del telèfon 938967300, ext. 312,
així com al correu electrònic personal@santperederibes.cat
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