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DOCUMENT

1.- TCAT P JORDI CAMPS VICENTE (Alcalde), 04/01/2022 08:26

Canvi de dates de les proves per a la selecció d’un inspector interí.
Vist el decret 906/2021, de 17 de desembre, mitjançant el qual es va resoldre aprovar
la llista definitiva d’admesos i exclosos amb indicació del nom i cognoms, fer públics
els horaris i la ubicació de les proves del procés selectiu i determinar el Tribunal
qualificador
Atès que a data de redacció d’aquest decret hi ha deu persones de l’organització amb
COVID.
Atesa la previsió d’empitjorament de la situació sanitària generada per la sisena onada
de la COVID i atès, per tant, la necessitat d’extremar les mesures preventives per tal
d’evitar contagis dins de l’organització i els participants i membres de tribunal del
procés selectiu.

RESOLC
Primer.- Posposar la data de celebració de les proves per a la selecció d’un inspector
interí de la policia local de Vidreres, i celebrar-les tal i com es descriu a continuació:
Projecte:

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Data: 7 de febrer de 2022
Hora: 09:00 hores
Lloc: Can Xiberta
Supòsit pràctic:
Data: 7 de febrer de 2022
Hora: 12:00 hores
Lloc: Can Xiberta
Prova psicotècnica:
Data: 8 de febrer de 2022
Hora: 09:00 hores
Lloc: Can Xiberta
Entrevista curricular:
Dia: 8 de febrer de 2022
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Hora: 11:00 hores
Lloc: Can Xiberta
Prova mèdica:
Dia: 11 de febrer de 2022
Hora: 09:00 hores
Lloc: Illa de la Salut de Sils, carrer Argimont, 3, 17410 (Sils).
Segon.- Exposar aquesta resolució a la web municipal i notificar aquesta resolució a
tots els membres del tribunal i als aspirants del procés.

