
CONVOCATÒRIA D’OFERTA PÚBLICA
 PER COBRIR CINC PLACES D’ADMINISTRATIU/IVA

(OPO 06/2020)

ANUNCI 
pautes de realització de la prova teòrica prevista per al dia 13 de gener de 2021

Atesa la situació actual de restricció de mobilitat per tal de contenir la pandèmia per COVID-19,
s’informa als aspirants que la realització de proves oficials és un dels supòsits excepcionals de
mobilitat. Així, doncs, caldrà que les persones aspirants que hagin de sortir del seu municipi per tal
d’acudir a les proves, ho facin provistes del Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi
sanitària per la COVID-19 marcant la casella Realització d’exàmens o proves oficials inajornables,
així com la documentació acreditativa (còpia del Decret de la Regidoria de Recursos Humans que
es troba a la pàgina web o seu electrònica de l’Ajuntament on consta la data de realització de la
prova).

D’altra banda, ateses les condicions meteorològiques actuals, i tenint en compte que les proves es
realitzaran en poliesportius municipals per garantir la ventilació i la màxima seguretat i distància
entre les persones aspirants, caldrà que tothom vingui amb roba d’abric.

La distribució dels aspirants, tal  com es feia constar al Decret definitiu de persones admeses i
excloses de data 15 de desembre de 2020 és la següent:

 Aspirants  amb els  cognoms ABAD fins  a  MACHO, Poliesportiu  Ricart,  carrer  Ricart,  6,
l’accés es realitzarà pel passeig de la Rambleta, s/n de Sant Adrià de Besòs

 Aspirants amb els cognoms MACIAS fins a ZAMORANO, Poliesportiu Ricart, carrer Ricart, 6,
l’accés es realitzarà per la plaça Guillermo Vidaña, s/n de Sant Adrià de Besòs

Es considerarà causa de força major el fet que hi hagi alguna persona que el dia de la prova es
trobi en aïllament domiciliari o baixa per COVID-19, per la qual cosa s’ajornaria la realització de la
prova per a les persones que acreditin  aquesta situació.  Per tal  de poder-se acollir  a aquesta
excepció,  caldrà  que  la  o  les  persones  afectades  facin  arribar  un  correu  electrònic  a
recursoshumans@sant-adria.net abans del dia 13, bo i adjuntant l’acreditació corresponent emesa
pel  Servei  públic  de salut  i  indicant  la previsió  de disponibilitat  per  poder planificar  l’hipotètic
ajornament de la prova.

Per a la realització de totes les proves, es prohibeix la utilització de qualsevol aparell electrònic que
pugui estar connectat a Internet, com ara smartphone, rellotges intel·ligents, tauletes o similars,
els quals hauran de romandre apagats. Les persones aspirants hauran de portar el seu bolígraf, així
com un altre de recanvi, i anar protegides amb mascareta que cobreixi cara i nas. Abans d’accedir
a  la  sala  on es  realitzaran  les  proves,  se’ls  facilitarà  gel  hidroalcohòlic  per  tal  que es  puguin
desinfectar les mans.
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