CONVOCATÒRIA D’OFERTA PÚBLICA
PER COBRIR VUIT PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL
(OPO 01/2020)

ANUNCI de la data de realització de les proves de llengua catalana i de la prova cultural i
de coneixements específics
Mitjançant Decret de la Regidoria de Recursos Humans de 25 de juny passat, es va aprovar la
relació definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria d’Oferta pública per cobrir vuit
places d’agent de la Policia local, i en el punts quart deixava pendent de fixar la data de realització
de les proves de llengua catalana i prova cultural i de coneixements específics.
Es comunica, doncs, als aspirants les dates de realització que s’han acordat:


Llengua catalana per a aquells aspirants «No exempts», 9 d’octubre de 2020, a les
9.30h, a l’edifici Fiveller, carrer de Joan Fiveller, 11-13 de Sant Adrià de Besòs. Atès el
nombre d’aspirants que han de realitzar la prova, es preveu que la seva durada se situï al
voltant de dues hores i mitja-tres.



Prova cultural i de coneixements específics, 28 d’octubre de 2020, a les 9.30h, als
llocs indicats més avall. Per motius de seguretat i per tal d’evitar al màxim possible que
les persones s’hagin de desplaçar, així com facilitar que no hagin de romandre a la sala un
cop finalitzada la prova, els dos qüestionaris de què es compon es lliuraran als aspirants
alhora i el temps per realitzar-los serà d’una hora.

Així mateix, i per garantir la màxima seguretat i distància entre les persones aspirants, la prova
cultural i de coneixements específics, es realitzarà en tres instal·lacions diferents, d’acord amb
aquesta distribució:




Aspirants amb els cognoms AGUILERA fins a GILES, Poliesportiu Marina-Besòs, carrer de
Dolors Ibarruri Pasionaria, s/n de Sant Adrià de Besòs
Aspirants amb els cognoms GIMÉNEZ fins a NAVARRO, 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 NAVAS fins a ZURANO, Poliesportiu Ricart, carrer Ricart, 6,
l’accés es realitzarà per la plaça Guillermo Vidaña, s/n de Sant Adrià de Besòs

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, 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. Abans d’accedir a la sala on es realitzaran les proves,
se’ls facilitarà gel hidroalcohòlic per tal que es puguin desinfectar les mans.

J. Ramon Bardají Pau
cap de Servei de Recursos Humans
Sant Adrià de Besòs, 15 de setembre de 2020

