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ANUNCI
de suspensió de proves de diverses borses de treball de la Diputació de Tarragona
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Per decret de la Presidència, de data 11 de març de 2020, la Diputació de Tarragona ha
aprovat un Pla de prevenció i contingències davant la possible pandèmia de Coronavirus
COVID-19 i ha adoptat diferents mesures que s’aplicaran a partir del dia 11 de març de
2020 i per un període de 15 dies que podrà ser prorrogat.
Com a conseqüència d’aquesta resolució, i davant la situació excepcional d’emergència i
per garantir la seguretat de les persones i perquè cap en surti perjudicada, la Presidència
de la Diputació de Tarragona ha resolt, mitjançant decret de data 13 de març de 2020,
entre altres mesures:
Suspendre les proves selectives de les borses de treball següents:
-

Conv. 19/023 Borsa de treball de professor/a de música de diverses especialitats:
entrevistes dia 16.03.2020 (percussió i llenguatge musical).

-

Conv. 19/023 Borsa de treball de professor/a de música de diverses especialitats:
prova pràctica tuba dia 17.03.2020 i 24.03.2020.

-

Conv. 19/021 Borsa de treball de professor/a de disseny gràfic: prova pràctica dels
dies 18 i 19.03.2020.

-

Conv. 19/017 Borsa de treball de peó: prova pràctica dia 23.03.2020.

-

Conv. 19/016 Borsa de treball d’oficial primera: prova pràctica 25.03.2020.

Règim de Recursos:
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