INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DELS EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ
1. Es convoca a totes les persones opositores el dissabte 23 d’octubre a les 9.10h a Can
Luna, Ctra. Nova, 28 de la Garriga. Les proves començaran a les 9.30h i només es
permetrà un retard de 30 minuts, sense que suposi tenir més temps per efectuar les
proves en cas que aquestes hagin començat.
2. El dia de la prova cal portar el DNI o altre document identificatiu amb fotografia,
bolígraf blau i típex.
3. Cal posar el número del DNI a tots els fulls dels exercicis; en cap cas es pot posar el
nom, cognoms, o cap altra dada que permeti la identificació directa de les persones
que realitzen l’exercici.
4. No es permet fer servir cap dispositiu electrònic ni documentació en paper durant la
realització de les proves.
5. Les proves es realitzaran amb el següent ordre i durada:
Segona prova: coneixements generals i específics
Consta de dues proves:
A. Consistirà a contestar per escrit un qüestionari de 40 preguntes, amb respostes
alternatives, relacionades amb el temari general (ANNEX I), i determinades pel
Tribunal immediatament abans de començar l’exercici.
Qualificació: aquesta prova és eliminatòria i es valorarà de 0 a 10 punts. Les respostes
encertades puntuaran 0,25 punts, les respostes errònies descomptaran 0,05 punts, i
les preguntes no contestades no descomptaran ni sumaran. Per poder continuar amb
el procés de selecció caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
B. Consistirà a contestar per escrit un qüestionari de 40 preguntes, amb respostes
alternatives, relacionades amb el temari específic (ANNEX I), i determinades pel
Tribunal immediatament abans de començar l’exercici.
Qualificació: aquesta prova és eliminatòria i es valorarà de 0 a 10 punts. Les respostes
encertades puntuaran 0,25 punts, les respostes errònies descomptaran 0,05 punts, i
les preguntes no contestades no descomptaran ni sumaran. Per poder continuar amb
el procés de selecció caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
Es disposarà d’un termini màxim de dues hores per contestar els dos qüestionaris
que s’entregaran al mateix moment. Només es corregirà la prova B si s’ha aprovat la
prova A.
La qualificació final serà la suma de les dues puntuacions. Per considerar superada
cada una de les proves A i B cal obtenir una puntuació mínima de 5 punts a cadascuna.
Aquelles persones que no obtinguin aquesta puntuació mínima quedaran excloses del
procés.

