PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL PER A COBRIR TEMPORALMENT VACANTS SOBREVINGUDES O
SUBSTITUCIONS DE PERSONAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
LABORAL, DE LA CATEGORIA NETEJADOR/NETEJADORA, GRUP
ASSIMILAT AP
ANUNCI CONVOCATÒRIA PRIMERA PROVA
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 7/02/2020, es va
publicar, entre d’altres, la llista provisional de persones admeses i excloses per a
participar en el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball per a cobrir
temporalment vacants sobrevingudes o substitucions de personal de la plantilla de
personal laboral, de la categoria Netejador/Netejadora, Grup Assimilat AP. Finalitzat
el període d’esmenes i reclamacions, la llista definitiva de persones admeses i excloses
per a participar en aquest procés de selecció, es va aprovar per decret d’alcaldia
2020/290, de 28 de febrer.
L’inici d’aquest procediment, va quedar en suspens degut a l’estat d’alarma decretat
mitjançant el Real Decret 463/2020, de 14 de març, per a gestionar la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.
La situació actual permet dur a terme el procés selectiu i les proves previstes seguint
totes les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries, motiu pel qual s’ha
determinat que l’inici de les proves es durà a terme el dia 6 D’OCTUBRE de 2020.
És per això, que ES CONVOCA l’òrgan de selecció i les persones admeses per a
participar en aquest procés, relacionades a l’annex adjunt, d’acord amb el següent:
Primera prova: exercici teòric i pràctic
Data: 6 d’octubre de 2020
Hora: 9:30h
Lloc: Ajuntament d’Arenys de Mar – Riera Pare Bisbe Pol, 8, 1a planta – Arenys
de Mar
Les persones participants hauran d’identificar-se amb el DNI o el NIE, i seguir les
següents mesures de seguretat:
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 Ús obligatori de la màscara, en tot moment
 Desinfecció obligatòria de les mans en el moment d’accedir amb el gel hidroalcohòlic
que trobaran a l’entrada.
 Accés gradual dels participants
 Mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones.
 Seguir els senyals marcats al terra a les escales que permetin distanciament.
 Respecte a l’aforament previst a cadascun dels espais. No es poden moure les cadires
que estaran col·locades a la distància permesa.
 No es podran utilitzar ni els lavabos ni les màquines de vending.
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