Decret: 202001209
Data: 16/03/2020
Unitat:
Ref. Exp.:

Serveis Centrals
282/2019/SQRRHH

Posposar proves processos selectius.

ANTECEDENTS
Vist el decret d’alcaldia número 202001188 de data 13/03/2020 apartat quart e) de la part
dispositiva on s’aprova posposar la celebració de processos selectius d’accés a la
ocupació pública. Excepcionalment es podrà mantenir la celebració de proves selectives
amb una participació prevista de 20 persones, aplicant les mesures preventives
establertes per les autoritats sanitàries, entre d’altres, s’ha de garantir el manteniment
d’una distancia no inferior a 2 metres entre aspirants.

Vist el decret d’alcaldia número 202001207 de data 15/03/2020, de mesures excepcionals
adreçades a tots els membres electes i al personal al servei de l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès, empreses i serveis vinculats, per limitar la prestació dels serveis públics
bàsics i restringir la mobilitat del personal amb l'objectiu de contenir i reduir al màxim la
propagació de la infecció de la malaltia coronavirus COVID-19.
DISPOSICIÓ
La tinenta d’alcaldia delegada actuant per delegació de l’alcaldessa, d’acord amb el
cartipàs vigent, resol:
Primer.- Posposar totes les proves dels diferents processos selectius previstes a partir del
dia 16/03/2020 i mentre duri les mesures excepcionals adreçades a tots els membres
electes i al personal al servei de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, empreses i
serveis vinculats, per limitar la prestació dels serveis públics bàsics i restringir la mobilitat
del personal amb l'objectiu de contenir i reduir al màxim la propagació de la infecció de la
malaltia coronavirus COVID-19.
Segon.- Publicar aquest acord a la pàgina web de l’Ajuntament i comunicar-lo al Comitè
Unitari.
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Ho disposo,

Laura Flos Pérez - DNI 35039296S (TCAT)
Tinenta d'Alcaldia de Serveis Centrals i RRHH
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 16/03/2020 a les 12:36:11

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 16/03/2020 a les 12:52:26
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