
INSTRUCCIONS  I  MESURES  A  COMPLIR  PELS  ASPIRANTS  DURANT  LES  PROVES  A
REALITZAR EN EL MARC DELS PROCESSOS SELECTIUS DE L’AJUNTAMENT D’INCA

 No podran accedir a l’edifici on es realitzin els exàmens aquelles persones amb símptomes
compatibles amb la COVID-19, aquelles a les quals se'ls hagi diagnosticat la malaltia i que no
hagin  finalitzat  el  període  d'aïllament,  o  les  que  es  trobin  en  període  de  quarantena
domiciliària  per  haver  tengut  contacte  estret  amb  alguna  persona  amb  símptomes  o
diagnosticada de la COVID-19.

 Si  l’aspirant  pertany  a  població  vulnerable  envers  la  COVID-19,  haurà  de  seguir  les
indicacions del seu professional sanitari respecte a les mesures de prevenció i protecció més
adequades.  Si  fos  necessària  alguna  adaptació  per  a  la  realització  de  l'examen,  es
comunicarà i acreditarà la justificació de la petició a l'òrgan convocant amb suficient antelació,
mínim dos dies hàbils abans de la realització de l'examen.

 Serà obligatori l’ús de la mascareta en tot moment, també durant la celebració de l'examen,
excepte  en  els  casos  previstos  en  la  normativa.  Aquesta  circumstància  haurà  de  ser
acreditada per informe facultatiu en el moment d’entrar a l’aula, i també ho hauran d’haver
comunicat prèviament al tribunal amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la realització
de l'examen, en cas contrari no es podrà retirar la mascareta. En tot cas, serà l’organització la
que indicarà si es pot o no retirar la mascareta durant la realització de l’exercici.

 S'impedirà l'accés a l’edifici on es realitzi l'examen a les persones acompanyants.

 Serà obligatori rentar-se les mans a l'entrada de l’edifici. Es disposa per a això d'expenedors
de solució hidroalcohòlica a les entrades.

 Dins de l'edifici, s'extremarà la precaució per mantenir 1,5 metres de distància de seguretat.
Se circularà pel lateral dret a passadissos, escales i altres vies de circulació, evitant realitzar
aglomeracions.

 S'utilitzaran  preferentment  les  escales  per  pujar/baixar  de  planta.  L'ascensor  serà  utilitzat
només per una persona per viatge i serà d'ús preferent per a persones amb discapacitat.

 Les persones aspirants hauran d’acudir directament a l’aula que els hagi estat assignada. Se
les informarà de l’aula assignada i de la planta de l’edifici on s’han de presentar amb antelació
suficient, mitjançant publicació a la web de l’Ajuntament.

 S'accedirà  a  l’aula  on  es  realitzi  l'examen  amb  el  material  mínim  indispensable.  Aquest
material anirà en una sola bossa o motxilla, que cada aspirant portarà sempre amb si.

 La incorporació de les persones aspirants a l'aula que els correspongui es durà a terme de
manera àgil,  ordenada, i respectant la distància de seguretat,  per ordre d’arribada, per tal
d’evitar aglomeracions. Abans d’entrar a l’aula es farà la comprovació d’identitat sol·licitant a
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l'aspirant que mostri el document amb el braç estès i es retiri la mascareta, mantenint en tot
moment la distància de seguretat. 

 Es  donaran  indicacions  perquè  les  persones  aspirants  ocupin  els  seients  disponibles,
completant files i començant per aquelles més allunyades de la porta d'entrada.

 Per raons de seguretat i higiene, si s’ha de realitzar més d’un exercici el mateix dia, cada
aspirant utilitzarà la mateixa taula i seient durant tota la jornada. 

 Una vegada a l’aula, les persones aspirants romandran assegudes en tot moment en el lloc
que els indiquin.

 En cas de presentar símptomes de COVID-19 (tos, febre, dificultat respiratòria...) durant la
realització  de  l'examen,  la  persona  afectada  serà  portada  a  una  sala  aïllada  a  l’espera
d’indicacions de la direcció, segons informació rebuda per part del centre de salut / Atenció
Primària, amb independència que hagi finalitzat l'examen.

 Es col·locarà damunt de la taula només el material permès per l'organització. La bossa (o
motxilla) que porti serà col·locada sota el seient.

 No es deixarà ni es podrà deixar, manllevar o intercanviar cap material.

 La sortida de la classe de les persones aspirants es realitzarà de forma ordenada, començant
per la fila més pròxima a la porta, i així successivament fins a desallotjar l'aula per complet,
sempre d'acord amb les indicacions del personal de l'organització.

 Les persones aspirants no es detindran a conversar dins l’edifici per evitar aglomeracions.
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