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DECRET - Vilafranca del Penedès, 24 de gener de 2022

Atesa acta del Tribunal Qualificador del procés selectiu d'una plaça de Caporal de la Policia en la
que es convocava als aspirants/tes, que havien resultat aptes, en la prova pràctica, el dia 25 de
gener de 2022, a les nou del matí, a la pista d'atletisme de la zona esportiva de Vilafranca del
Penedès, per a la realització de les proves d'aptitud física.
 
Atès que s'ha rebut Auto de data 24 de gener de 2022, dictat pel Jutjat de Primera Instància e
Instrucció  nº2  de  Vilafranca  del  Penedès,  en  la  que  s'estableix  com  a  mesura  cautelar  la
suspensió  de  la  realització  de  les  proves  físiques  el  dia  25  de  gener  de  2022,  així  com  la
suspensió cautelar del procés de selecció d'una plaça de Caporal de la Policia Local.
 
Atès allò previst en l'article 53.1.h del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 abril que aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.

DISPOSO:

Primer.-  Donar  compliment  a  l'Auto  de  24  de  gener  de  2022  dictat  pel  Jutjat  de  Primera
Instància  e  Instrucció  número  2  de  Vilafranca  del  Penedès,  i  acordar  la  suspensió  de  la
tramitació  del  procés  selectiu  d'1  plaça  de  Caporal  de  la  Policia  Local  d'aquest  Ajuntament,
reservada a promoció interna.
 
Segon.- Exposar aquest decret a la web municipal.

L'Alcalde,

Davant meu,

El secretari
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