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EDICTE
A l’expedient 2019/OFI_01/000363 – 24002244.E19 amb data de 4 de maig de
2021, el Sr. Alcalde-President ha adoptat la Resolució amb número 422, la
part resolutiva de la qual es la següent:
Primer.- Reprendre la fase d’oposició del procés de selecció per crear
una borsa de personal temporal categoria auxiliar administratiu grup de
classificació C subgrup C2, Administració General, procés ajornat en resolució
nº 1135 de 19 de novembre del 2020.
Segon.- Convocar als membres del tribunal el dia 17 de maig dilluns, a
les 9:30 hores en la sala de reunions de l’Ajuntament de Guadassuar, per a la
seua constitució.
Tercer.- Convocar als candidats admesos per a la celebració de la fase
oposició prova tipo test el proper dia 20 de maig del 2021, l’examen tindrà
lloc a les 11 hores en el Poliesportiu Municipal C/Tarragona 30 Guadassuar
(pavelló cobert).
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Quart.- Per a la realització de les proves s’adoptaran totes les
indicacions de les autoritats sanitàries, d’acord amb el que s’estableix en
l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la que es regulen les condicions per
l’ús obligatori de la mascareta al llarg de la crisis sanitària ocasionada per
COVID19.
Quint.- Donar aprovació a les mesures d’higiene, preventives i
condicions necessàries per la realització de l’exercici tipo text en la
convocatòria per constituir una borsa de categoria Auxiliar Administratiu,
segons es detalla a continuació:
1.-

Les persones aspirants han d’acudir amb provisió del DNI, o carnet de conduir, o
passaport i del seu propi bolígraf o qualsevol altre material necessari per la realització
de l’examen, així com l’ús de la mascareta obligatòria.

2.-

A les instal·lacions del procés de selecció el candidat se presentarà sol, amb la
mascareta de protecció i utilitzant-la de forma adequada, és dir ha de cobrir des de la
part del tàbic nasal fins a la barbeta inclòs, en l’interior de les instal·lacions es comptarà
amb els dispositius d’hidroalcohòlics per al personal assistent.

3.-

A fi d’evitar aglomeracions a la porta de les instal·lacions, se convoca als candidats en
dos intervals d’horari segons es detalla a continuació:
10 a 10:30 hores passaran al pavelló els candidats des del número 1 fins al 68 inclòs.
10:31 fins a 11:00 hores del número 69 fins al 138.
Entrant a la sala del pavelló cobert de forma escalonada en grups de 4 persones
guardant les mesures de seguretat, s’agrairia no acudir en l’últim moment, per poder
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accedir al pavelló de forma més ordenada.

4.-

Una vegada seient en el lloc corresponent no es podrà eixir del pavelló fins que es
finalitze l’exercici, la distribució dels personal aspirant en la sala garantirà les distàncies
mínimes de seguretat en tot moment.

5.-

Al llarg de la realització de l’exercici es mantindran les portes obertes, els aspirants no
podran alçar-se (excepte en situacions d’emergència que així ho requeresquen) sent
sempre atesos pel personal organitzador.

6.-

Finalitzada la proba en l’eixida del pavelló i pels corredors no se podrà romandre en
grup, cal dirigir-se d’immediat a l’eixida de les instal·lacions.

Quint .- Publiques la present resolució en el tauler d’edictes Municipal, i
en la seu electrònica de l’Ajuntament de Guadassuar.

La qual cosa es fa pública en Guadassuar. Data de la signatura.
L’Alcalde, Salvador Montañana Sanz
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