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L'alcaldessa de l'Ajuntament el 12/08/2020, ha dictat la resolució següent: 

 Atès que, en desenvolupament del Decret 63/2020, de 18 de juny, la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, en relació amb la nova governança de l’emergència sanitària 
provocada per la Covid-19 i l’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya, va 
aprovar la Resolució SLT 1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures 
bàsiques de protecció i mesures organitzatives per a prevenir el risc de transmissió i 
afavorir la contenció del SARS-CoV-2. No obstant, la detecció de nous brots i la 
necessitat de controlar-los, així com l’increment de nous casos de persones 
asimptomàtiques, obliguen a reforçar les condicions d’ús de les mesures de protecció i, 
especialment, l’ús de les mascaretes, en el sentit d’establir l’ús obligatori d’aquestes a 
totes les vies i espais públics a l’aire lliure i a tots els espais d’ús públic o que es trobin 
oberts al públic en general, deslligant el seu ús de l’obligació de mantenir la distància 
mínima de seguretat entre les persones. Atès que, amb aquesta nova mesura d’ús 
obligatori de les mascaretes en els espais i vies públiques a l’aire lliure, així com a tots 
els espais tancats d’ús públic o que estiguin oberts a l’ús públic general es pretén 
minimitzar al màxim el risc de transmissió comunitària del SARS-CoV-2, es va aprovar, 
en data 8 de juliol de 2020, la Resolució SLT 1648/2020, objecte d’aquesta nota 
informativa.

Atès que l’article primer de la Resolució SLT 1648/2020, de 8 de juliol, estableix que les 
persones de més de sis anys estan obligades a l’ús de les mascaretes a la via pública, 
als espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que estigui obert al 
públic, amb independència de que es mantingui la distància mínima de seguretat 
interpersonal.

Essent que l’article segon DE LA RESOLUCIÓ SLT 1648/2020, DE 8 DE JULIOL atribueix 
als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les 
seves respectives competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les 
mesures establertes a la present Resolució SLT 1468/2020, de 8 de juliol.

Vista la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i 
seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 que indica al seu punt



11. sobre Processos selectius i de provisió de llocs de treball La celebració de les proves 
selectives o de provisió de llocs de treball presencials han de garantir que no es 
generin aglomeracions, es respectin les limitacions relatives a l’aforament en els espais 
tancats i s’apliquin les mesures de seguretat i higiene corresponents.

La Resolució SLT 1960/2020, de 31 de juliol, del Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC núm. 8490A)  disposa mesures especials en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de  la pandèmia de COVID-19, a diferents 
municipis de la província de Barcelona, inclòs Castelldefels. En  l’apartat 2 l) de 
l’esmentada Resolució, es permet la sortida del domicili per exàmens o proves oficials 
inajornables.

En data 6 de febrer de 2020, la Regidora delegada de Règim Interior, aprova les bases 
específiques per a la convocatòria d’un total de 7  places d'agent de la policia local de 
Castelldefels, un cop avaluada la necessitat d’executar-la. La resolución de la 
convocatoria es publiquen al BOPB del dia 13 de febrer de 2020 i al DOGC núm. 8063 
de data 13 de febrer de 2020.

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies i d’al.legacions, es publica a la pagina 
web de l’Ajuntament el dia 1 de juliol de 2020,  la llista definitiva d’aspirants (Resol. 
Regidora-delegada de Règim Interior, de 03/07/2020); essent un total de 833 aspirants 
admesos.

Davant de la situació de contenció de la pandèmia, per evitar el risc de contagi, la 
continuació del procés selectiu convocat requereix de l’adopció de mesures 
preventives adients que garanteixi la salut de les persones treballadores que participin 
en el procés i de la ciutadania convocada. 

El Servei de Prevenció Propi i el Servei de Protecció Civil proposen  en data 12.08.2020 
el  Pla de Mesures Preventives específic per aquesta convocatòria, amb la qual cosa es 
dona compliment a la previsió preventiva sanitaria per evitar la Covid-19. 

Efectuada consulta al Servei de Protecció Civil ens indica,  en data 6.08.2020, que pel 
que fa a proves selectives,  afegeix l’aforament màxim és el d’aplicar distàncies 
mínimes de seguretat (>1,5mts, preferentment 2 metres entre cadires), sense cap altre 
pronunciament de cap altre mesura extraordinària, més enllà de les aplicables per les 
Autoritats Sanitàries i contingudes en el Pla Preventiu.

Atesa la resolució d’Alcaldia núm. 2020/4457 de data 3 d’agost de 2020, d’advocació 
temporal de les competències atribuïdes a les regidories delegades en els períodes 
vacacionals.

En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de Règim Local vigent,
 

D I S P O S O:
 



Primer.- Declarar inajornable el procés selectiu de la convocatòria de 7 places d’agent 
de policia local de l’Ajuntament de Castelldefels sempre que les autoritats sanitàries 
no disposin la suspensió dels processos selectius.

Segon.- Aprovar el Pla de Mesures Preventives  del Servei de Prevenció Propi i de 
Protecció Civil de data 12.08.2020 que són específiques per aquesta convocatòria de 
selecció i que es detallen a continuació : 

MESURES PREVENTIVES DE RISCOS LABORAL I PROTECCIÓ CIVIL  :

Contempla  les mesures preventives pel procés d’oposició per a la provisió de 7 places 
vacants d’agent de la Policia Local, integrada a l’escala d’administració especial, 
sotsescala de serveis especials, classe: policia local, escala bàsica, subgrup C2, de la 
plantilla de personal de l’Ajuntament de Castelldefels.

Dates previstes de les  proves que es realitzen, lloc, aforament

01/09/2020 1a i 2a subprova (base 7.1). Centre Esportiu. Màx 840 aspirants
08/09/2020 Proves psicotècniques (base 7.2) . Centre Esportiu. Màx.500 aspirants
15/09/2020
Prova de català (pels aspirants No Exempts) (base 7.3). Aula Guaita
Biblioteca. Màx.30 aspirants
22/09/2020 Proves físiques (base 7.4). Centre Esportiu+piscina. Màx.100 aspirants
Del 25/09/2020 al 28/09/2020 Entrevistes per competències (base 7.5). Aula Guaita. 
Màx. 30 aspirants
De l’1/10/2020 al 06/10/2020 Proves mèdiques (base 7.6). Centre mèdic. Màx. 30 
aspirants

Mesura 1: S’estableixen mesures preventives per la possibilitat d’assistents amb
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o casos confirmats.

• Acció 1.1: S’informa als assistents, prèviament a la prova, sobre el seu deure 
d’informar en cas d’aparició de simptomatologia de la COVID-19 (cas sospitós) o tenir 
diagnòstic confirmat, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries vigents en 
el moment.

• Acció 1.2: La persona assistent signa una declaració de responsabilitat de la COVID-
19 (publicada a l’espai web) i la porta emplenada el dia de la prova.

• Acció 1.3.- En el moment d’accedir als espais de celebració de les proves, es prendre 
temperatura corporal a les persones assistents, impedint-se l’accés als espais previstos 
en el caso de temperatura corporal superior als 37ºC segons instruccions aprovades 
per l’Alcaldia.



Mesura 2: S’estableixen mesures per assegurar la distància de seguretat (2 metres) 
entre els aspirants i entre treballadors/es.

• Acció 2.1: Realitzar la prova a espais amb una superfície suficient per poder mantenir 
la distància entre els aspirants (aproximadament 840 persones). Tenint en compte 2,5 
m2 per persona, es necessiten 2.100 m2. S’estableixen com a llocs per fer les proves el 
pavelló de Can Roca (1.300 m2) i el de Can Vinader (1.200 m2).

• Acció 2.2: Evitar aglomeracions a les entrades i sortides.

- Acció 2.2.O1: Establir torns d’entrada espaiats en el temps per fer les entrades i 
sortides.
- Acció 2.2.O2: Cap aspirant pot retirar-se de la seva taula-cadira fins que tothom hagi 
acabat la prova. Els aspirants hauran de romandre asseguts a la cadira amb braç 
assignada durant tot el temps de durada de la prova i fins que el Tribunal indiqui que 
es pot abandonar la sala un cop finalitzat el temps total de realització de les proves, 40 
minuts per a cada exercici des del seu inici amb un descans al mateix lloc entre prova i 
prova, sens perjudici de les incidències que el Tribunal pugui comunicar.

- Acció 2.2.O3: Es formaran fileres amb les distàncies de seguretat entre aspirants per 
ordenar la sortida.

- Acció 2.2.O4: Es restringiran, a les imprescindibles i per torns, les sortides i entrades a 
l’espai de realització de les proves. Durant la realització de les proves no es permet la 
mobilitat ni l’abandonament de l’espai fins a que ho indiqui el Tribunal, excepte 
situació que ho requereixi i així s’indiqui per aquest. En cas de dubte o necessitat, no 
aixecar-se del lloc, aixecar la mà i un membre del Tribunal s'aproximarà per atendre la 
consulta.

• Acció 2.3: Senyalitzar la mesura de mantenir les distàncies.

- Acció 2.3.O1: Tant treballadors/es com usuaris/es han de respectar la mesura 
preventiva de mantenir-se en distàncies de 2 metres entre ells/es.
- Acció 2.3.O2: No reunir-se en grups ni a l’inici ni en finalitzar les proves fora del 
recinte.
• Acció 2.4: Incorporar barrera física de metacrilat o similar en les taules del tribunal.

Mesura 3: Ús d’EPI’s i mesures higièniques bàsiques.

- Acció 3.1.H1: Mantenir la mascareta quirúrgica correctament col·locada en tot 
moment (abans, durant i després de la realització de les proves).
- Acció 3.1.H2: Rebutjar la mascareta en acabar les proves i canviar-la per una de nova 
en sortir de l’equipament.
- Acció 3.1.H3: Es recomana canviar-se de roba i sabates en arribar a casa i rentar-se 
les mans.



- Acció 3.1.H4: És obligatori cobrir-se el nas i la boca amb un mocador al tossir i/o 
esternudar, i llençar-lo al cubell d’escombraries. Si no es disposa de mocadors, fer 
servir la part interna del colze per no contaminar les mans.
- Acció 3.1.H5: Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
- Acció 3.1.H6: Rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida de 
l’espai de les proves.
- Acció 3.1.H7: No es podrà compartir material, per això els aspirants han d’assegurar-
se de portar tot el necessari per a la realització de les proves.
• Acció 3.2: A l’entrada de l’espai de les proves hi haurà senyalització amb les mesures
higièniques bàsiques.
• Acció 3.3: Al control d’accés no es manipularà cap document (exemple: DNI) pels 
treballadors/es. Els propis aspirants diran en veu alta el número de document i si cal 
s’ubicarà a una safata sense haver contacte directe per part del treballador/a.
• Acció 3.3: Al control d’accés no es manipularà cap document (exemple: DNI) per les 
persones que fan el control d’accessos.

Mesura 4: Ús de megafonia.

• Acció 4.1: S’utilitzarà la megafonia si és necessari pel recordatori de mesures 
preventives i facilitació d’organització de l’activitat.

Mesura 5: Cadira-taula dels aspirants.

• Acció 5.1: Cada aspirant tindrà una cadira i taula assignada personalment, que 
hauran estat higienitzades abans i després de l’activitat.

Mesura 6: Recollida d’exàmens.

• Acció 6.1: S’utilitzaran safates per recollir els exàmens un cop realitzats i amb 
l’objectiu de no manipular documentació directament per part dels treballadors/es.

Mesura 7: Neteja i desinfecció.

• Acció 7.1: Les cadires i taules dels aspirants seran fàcilment higienitzables 
(superfícies o materials com fusta, plàstic o metall.
- Acció 7.1.H1: A l’espai hi haurà disponible gel hidroalcohòlic / líquid desinfectant, 
papereres i paper per poder fer neteges en cas de necessitat.
• Acció 7.2: Hi haurà registre de neteges higienització en els lavabos i espais comuns i 
els responsables d’edificis, d’esports i del servei organitzador de l’activitat disposaran 
d’aquesta informació.

Mesura 8: Lavabos.

• Acció 8.1: Hi haurà registre de neteges higienització en els lavabos i aquesta 
informació estarà disponible pels responsables i al propi lavabo.
• Acció 8.2: Es senyalitzarà a l’entrada dels lavabos la norma d’entrar per torns i fent 
ús de gel hidroalcohòlic abans i després de fer el seu ús.



- Acció 8.3.O1: Es recomanarà, prèviament a la prova, evitar l’ús dels lavabos a 
l’equipament municipal.

Mesura 9: Ventilació i climatització.

• Acció 9.1: L’espai municipal on es desenvolupen les proves disposen de ventilació
natural, amb la qual cosa es mantindran les finestres obertes en tot moment.
• Acció E9.2: Es recomanarà, prèviament a la prova, l’ús de calçat i vestuari còmode i
d’acord amb les condicions de temperatura ambiental.

Mesura 10: Comunicació d’incidències.

• Acció E10.1.O1: Els treballadors/es que realitzen tasques durant aquesta activitat
comuniquen al seu responsable qualsevol tipus d’incidència, el qual posarà en 
coneixement la mateixa a la secció d’edificis (si aplica) i al servei de prevenció.
• Acció E10.1.02: Qualsevol altre incidència detectada per als aspirants del procés de
selecció seran comunicades al/al President/a del Tribunal que ho canalitzarà al Serveis 
de Prevenció Protecció Civil.

Mesura 11: Adequació mesures a les indicacions sanitàries.

• Acció 11.1: Totes les mesures preventives proposades en el present document, així 
com, la realització de les proves, estan supeditades a les indicacions de les Autoritats 
Sanitàries en el moment de desenvolupament de l’activitat.

Tercer.-  Traslladar aquest decret a la regidora delegada de Règim Interior, regidories 
amb competències delegades de Governació, Policia Local, Protecció Civil i 
Emergències, a la Direcció d’Organització i Règim Interior, Secció de Personal, 
Inspector Cap de la Policia Local de la Policia Local, Tècnic de Protecció  Civil, PROCICAT 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals, Cap de Secció d’Esports, Cap de Secció 
d’Edificis Municipals, Direcció de Serveis Territorials. 

Cosa que us trasllado perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns, en compliment del que 

disposa l'article 192.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 

locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

Signat electrònicament el 13/08/2020,10:46:39

Tatiana Mansilla Benito
Ajuntament de Castelldefels

Per delegació de la secretària,

Decret 04/12/2019 (BOP 18/12/2019)


