
  

Ajuntament de Badia del Vallès 

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042 

 

CONVOCATÒRIA PROVA DE CONEIXEMENT DE LA FASE D’OPOSICIÓ DEL 
PROCÉS DE SELECCIÓ D’UN/A FUNCIONARI/ÀRIA INTERÍ/INA DE TÈCNIC/A 
MITJÀ/ANA DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA 

 

De conformitat amb les bases de la convocatòria, la Resolució per la qual s’aprova i es 
fa pública la llista de persones participants admeses i excloses de la convocatòria, i 
l’acta de constitució del tribunal emesa en data 3 de març de 2021 es convoca a tots 
els aspirants a realitzar la prova de coneixements de la fase d’oposició que es durà a 
terme segons la informació següent: 

 

 Dia: Dimecres, 24 de març de 2021 

 Hora: 09.30 hores 

 Lloc: Sala Polivalent de l’edifici municipal Antonio Machado 

 Ubicació: Av. Costa Blava cantonada C/ Menorca, s/n  

 

Les persones que no compareguin per a la realització de la prova seran excloses 
automàticament de la convocatòria. 

Les persones convocades s’esperaran a l’entrada de l’edifici, sense accedir-hi, a què 
siguin cridats per un membre del Tribunal Qualificador. 

Per realitzar la prova, s’han d’identificar mitjançant la presentació del DNI, del 
passaport o permís de conduir, originals, i la seva presentació podrà ser exigida pel 
tribunal qualificador en tot moment. La manca de presentació de la documentació 
esmentada comportarà l’exclusió automàtica de la convocatòria. 

Per a la realització de la prova han de portar el seu propi material d’escriptura i serà 
obligatori l’ús de la mascareta. En el cas que algun aspirant no disposi de l’oportuna 
mascareta se li subministrarà una a l’entrada de l’edifici. 

Serà obligatori rentar-se les mans a l’entrada a l’espai on es realitzarà la prova i per 
això es disposarà de dispensadors de solució hidroalcohòlica a l’entrada de l’aula. 

Els/les aspirants hauran de complir en tot moment les indicacions del personal de 
l’organització i seguir les senyalitzacions i cartells informatius per accedir al lloc de 
manera segura a través dels espais comuns, evitant aglomeracions i respectant les 
senyalitzacions sobre mesures de seguretat i higiènic sanitàries.  

Cada participant assumeix i es responsabilitza tant de les mesures higièniques i 
sanitària a complir, com dels riscos sanitaris inherent a la prova, especialment si és 
persona amb risc sensible a complicacions derivades de la COVID-19. 

 


