
 

CONVOCATÒRIA DE LES PROVES PSICOTÈCNIQUES DE LA FASE
D’OPOSICIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA
DE SIS PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL

El Tribunal  Qualificador  del  procés  de  referència  anuncia  que les  persones
aspirants  que  han  superat  la  prova  d’aptitud  física  (llista  publicada  el
27/10/2021), resten convocades per a realitzar el  cinquè exercici  de la fase
d’oposició -  Proves psicotècniques –  el proper dia  18 de novembre de
2021 segons la informació següent:

 Dia: Dijous, 18 de novembre de 2021

 Hora: Inici proves 09.00 hores

 Durada: aproximadament 3 hores

 Lloc: Edifici Antonio Machado, 

 Ubicació: Av. Costa Blava cantonada C. Menorca, s/n de Badia del
Vallès 

S’informa a les persones aspirants que hauran d’estar a les 8.30
hores per  acreditar  la  seva  persona  presentant  l’ORIGINAL  del  DNI  o
passaport en vigor o document oficial equivalent.  La manca de presentació de
la  documentació  esmentada  comportarà  l’exclusió  automàtica  del  procés
selectiu.

Una vegada iniciada la prova no es permetrà l’entrada a l’Aula a cap persona
aspirant. 

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

Per  realitzar  la  prova  han  de  portar  el  seu  propi  material  d’oficina  i  serà
obligatori l’ús de la mascareta en tot moment. 

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.

Les persones 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 mesures de seguretat i higiènic sanitàries.

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