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1. OBJECTE 

  

L’objecte del present informe es revisar les mesures de seguretat aplicades per 

l’Ajuntament de Castellar del Vallès, per al procés de selecció per la borsa de 

conserges que es durà a terme a l’Auditori Municipal. 

 

2. ABAST 

 

L’abast d’aquestes mesures son per al procés de selecció per la borsa de 

conserges que es durà a terme a l’Auditori municipal, que es troba ubicat al 

centre del Mirador, ubicat a la plaça del mirador s/n de Castellar del Vallès. 

 

3. PROTOCOL A APLICAR 

 

Les mesures de seguretat a aplicar establertes per part de l’Ajuntament de 

Castellar han estat revisades pel tècnic del Servei de Prevenció Aliè ETEGMA 

Ramón Salamanca. 

Les mesures de seguretat a aplicar son les següents: 

 

Les normes de seguretat a aplicar i la forma de realització de la prova serà la 

següent: 

 
La prova es durà a terme a l'Auditori municipal, amb un aforament de 300 
persones, limitat al 30%. 

• Entrada: 
o Mantenir la distància de seguretat a la cua. 
o Es realitza control de temperatura per accedir a l'auditori. 
o Desinfecció de mans a l'entrada i la sortida. 

 

• Permanència a l'Auditori: 
o La documentació es troba a les cadires habilitades per la prova, 

mantenint la distància interpersonals.  
o Els aspirants no es poden canviar de cadira. 
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o La prova dura aproximadament 1 hora. Els aspirants han de 
romandre asseguts a la seva cadira tot i haver finalitzat la prova, 
fins a rebre l'avís per part del personal de l'ajuntament. 

o La sortida es realitzarà de forma ordenada, seguint les indicacions 
del personal de l'Ajuntament i mantenint la distància de seguretat. 

• Normes Generals: 

o Mantenir la distància de seguretat mínima de 1,5 metres amb la 
resta de persones, en tot moment. 

o Higiene de mans 
o Ús de mascareta durant tot el procés. 
o Desinfecció del material i els diversos espais utilitzats. 
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