
MESURES DE PREVENCIÓ COVID-19 I ORGANITZATIVES QUE S’APLICARAN EN EL
PROCÉS DE SELECCIÓ PER A PROVEIR VARIES PLACES D’AGENT DE POLICIA PER
CONCURS OPOSICIÓ (TORN LLIURE I MOBILITAT) DE L'AJUNTAMENT DE ONDA PER
A REALITZAR EL SEGON EXERCICI DE L'OPOSICIÓ EL DIA 22 MAIG DE 2021

Davant de la situació sanitària creada per la COVID-19, és necessari establir i difondre unes
pautes que s’han de tindre en compte durant la celebració d'aquesta prova.

És  necessària  la  màxima  cooperació  de  tot  el  personal  en  l'adopció  de  les  mesures
preventives  i  seguiment  de  les  recomanacions  realitzades  per  a  evitar  el  contagi  de  la
COVID-19, impedir la seua propagació i garantir la seguretat i la salut de totes les persones.
D’aquesta  manera,  s'hauran  d'adoptar  les  mesures  preventives  generals  d'aforament  i
distància social determinades per les autoritats sanitàries de la Comunitat Valenciana.

Totes les persones hauran d'adoptar les mesures necessàries per a evitar la generació de
riscos  de  propagació  de  la  malaltia  COVID-19,  així  com  la  pròpia  exposició  als  riscos
esmentats.  A  més  de  les  mesures  generals de  prevenció  de  la  transmissió,  hauran
d'observar-se  en  tot  momentles  mesures  organitzatives  i  de  prevenció  detallades  a
continuació:

• Les i els aspirants seran informats pel tribunal de selecció, amb la suficient antelació,
a través de la pagina web de l'Ajuntament de Onda:

• La prova es realitzarà el dia 22 de maig de 2021 en l’IES Serra Espada.

• L'accés al recinte de l’IES es fará per la porta de l’avinguda Anselmo Coyne núm. 30.

• No podran accedir a la seu de celebració d'aquesta prova aquelles persones amb
símptomes compatibles amb la COVID-19, aquelles a qui se'ls haja diagnosticat la
malaltia i que no hagen finalitzat el període d'aïllament o les que es troben en període
de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb
símptomes o diagnosticada de la COVID-19.

• Les  i  els  aspirants  no  podran  accedir  a la  seu  de  celebració  d’aquesta  prova
acompanyats/ades llevat que necessiten assistència degudament justificada. En la
resta de casos, les i els acompanyants hauran de quedar-se fóra de la totalitat del
recinte de la seu de celebració.

• No es permetrà l'entrada de cap aspirant que no vaja proveït/ïda de la seua pròpia
màscara protectora i no la utilitze correctament (haurà de cobrir boca, nas i barbeta,
no la tocarà amb la mà).

• El  tribunal  disposarà  de  màscares  per  a  subministrar-ne  en  cas  de  ruptura  o
deteriorament de la de l'aspirant.

• L'ús correcte de la màscara serà obligatori durant la realització de la prova.

• Per  a  respectar  la  distància  social  i  evitar  aglomeracions,  l'obertura  de  la  seu
corresponent es realitzarà amb antelació suficient a l'hora fixada per a l'inici de la
prova selectiva:

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel.: 964 600 050
Fax: 964 604 133
N.I.F.: P1208400J



• Amb  aquesta  finalitat,  es  demana  encaridament  que  siguen  puntuals  i  que
romanguen en l’exterior del centre, guardant la distància interpersonal d’almenys 1,5
metres,  on hi  haurà personal  col·laborador  del  tribunal  per  a facilitar  informació i
realitzar la crida de les i els aspirants per grups escalonats i que els acompanyaran a
l'aula  que  els  corresponguen;  en  tot  moment  hauran  de  guardar  la  distància  de
seguretat entre persones i evitar la formació de grups i aglomeracions.

• Per a agilitzar l'entrada a les aules, les i els aspirants hauran de tindre disponible el
DNI.

• Higiene de mans: abans d'accedir a l'aula, l'aspirant haurà de llavar-se les mans amb
la solució hidroalcohòlica facilitada pel tribunal o personal col·laborador.

A continuació, mostrarà a la persona responsable de l'aula, el  DNI per a la seua
comprovació, sense fer entrega del seu document identificatiu.

En el moment de la identificació, la persona responsable de l'aula podrà sol·licitar de
les i  els  aspirants la  retirada,  pel temps imprescindible de la  màscara,  mantenint
sempre la deguda distància.

El DNI haurà d’estar visible en tot moment sobre la taula durant la realització de la
prova.

• Les aules disposaran de dispensadors de gel  hidroalcohòlic  per  al  seu ús tant  a
l'entrada com a l'eixida de l'aula.

• El material per a realitzar la prova serà facilitat pel tribunal. Aquest material no podrà
ser compartit ni utilitzat per cap altre aspirant que no siga el que s'haja assignat en el
lloc.

• Cada aspirant haurà d'assegurar-se de portar un bolígraf blau per a la realització de
l'exercici. El tribunal disposarà de recanvi per si fóra necessari. En cap cas hauran de
demanar prestat ni compartir bolígrafs ni qualsevol altre objecte amb algun company/
a.

• Es  demana  que  hom  s’abstinga  d'acudir  a  les  prova  amb  coses  que  siguen
innecessàries o supèrflues excepte bossa de mà/motxilla o coses semblants amb els
efectes de caràcter personal. En cas contrari haurà de depositar-les fóra de l'aula pel
que es recomana revisar bé tot el que és necessari abans d'eixir de casa.

• Una  vegada  dins  de  l'aula  es  donaran  instruccions  a  les  i  als  aspirants  perquè
ocupen els seients que se’ls hi indiquen.

• S'informa que durant la celebració de la prova no està permés l'ús de telèfons, mòbils
o altres dispositius susceptibles d'emmagatzemar informació, com ara tauletes tàctils,
rellotges intel·ligents etc.

• Queden  restringides  les  eixides  a  les  absolutament  imprescindibles  (malaltia,
necessitats fisiològiques…) en la forma i d'acord amb les instruccions que facilitarà el
tribunal qualificador i s’hauran de mantindre, en tot cas, tant a l'eixir com a l'entrar, la
distància de seguretat.

• Una vegada iniciada la prova selectiva, no es permetrà a cap aspirant, abandonar
l'aula durant els primers 15 minuts. A partir d'aquell moment si algun aspirant desitja
abandonar la prova haurà, des del seu seient, prèviament d’alçar la mà i en aquell
moment un membre del tribunal o personal col·laborador acudirà al seu lloc de seient
per a anotar la retirada i acompanyar-lo fóra de l'aula.

• Quan un  aspirant  finalitze  l’examen,  realitzarà  una  indicació  d'haver  acabat  i  un
membre del tribunal o del personal col·laborador es desplaçarà per a la recollida de



l’examen.

• Tot el material de rebuig, paper, etc. es deixarà en el taula i en cas de les màscares,
si s’haguera utilitzat més d'una, hauran vostés depositar-les en la paperera amb tapa
i pedal situades en l'entrada de l'aula.

• Una  vegada  recollits  els  exàmens  les  i  els  aspirants  abandonaran  l'aula  i  les
instal·lacions del centre de forma ordenada, respectant les normes de distanciament
de com a mínim 1,5 metres i utilitzant el gel hidrològic per a llavarse les mans i no
podran detindre's en els corredors ni en la resta de l'edifici i del tot el recinte formant
grups o aglomeracions.

• Els  membres  del  tribunal  i  personal  col·laborador  hauran  d'utilitzar  guants  en  el
procés d'entrega/ recollida de documentació.

• Els sobres dels exàmens seran depositats en un caixa que es custodiarà pel tribunal
i es mantindran almenys durant 24 hores en les caixes, abans de començar a la seua
lectura i correcció; les mesures higièniques s’hi hauran de mantindre durant la lectura
i correcció.

Onda, data al marge

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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