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ACTA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS SELECTIU DE 

DUES PLACES DE TREBALLADOR/A SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 
Vilafranca del Penedès, 23 d’octubre de 2020. 
 

 
Atès que la Generalitat de Catalunya en la Resolució SLT/2546/2020, de 15 

d'octubre, adopta noves mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia covid-19 al territori de 
Catalunya.  

 
La resolució dictada inclou, com a estratègies per a la lluita contra la 

pandèmia, un seguit de recomanacions adreçades a la ciutadania dirigides a 
limitar els desplaçaments als estrictament necessaris i disminuir igualment 

la interacció social, la limitació del nombre de persones en les reunions i/o 
trobades tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat, per tal d'evitar en la 
ciutadania comportaments que generin riscos de propagació de la infecció. 

 
Atesa aquesta situació els membres del Tribunal qualificador han 

consensuat procedir a ajornar de forma temporal, si més no durant els 
quinze dies establerts de vigència de les mesures esmentades, la realització 
de la prova teòrica i pràctica que estava prevista realitzar-la el proper 29 

d’octubre. 
 

La nova data de realització de la prova serà convocada una vegada hagi 
transcorregut aquest termini, sempre i quan la situació sanitària no ho 
impedeixi i es procedirà a informar als aspirants amb una antel.lació mínima 
de dues setmanes. 

La voluntat d’aquest Tribunal és poder seguir desenvolupant el procés de 
selecció amb totes les mesures de prevenció i higienicosanitàries 
necessàries, per la qual cosa qualsevol informació d'interès serà 

comunicada a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 

I sense cap altra qüestió s'estén aquesta acta que signen els membres del 

Tribunal:  
 
 

La Presidenta,       El Secretari, 
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Els vocals 
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