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Informació adreçada a totes les persones participants en la convocatòria oberta d’oferta 
pública amb referència: 21_135_Ordenança i Sabadell Gent Gran, Centre Serveis: Proves 
de coneixements generals i específics. 
 
Benvolguts i benvolgudes, 

 

Atès que, per temes logístics, s’han convocat les dues convocatòries en un mateix dia per la 

realització de la fase 7 (proves d’avaluació competencial), i que alguns candidats participen 

en ambdues convocatòries i els temaris establerts a les bases de les convocatòries són 

diferents, ens veiem en la necessitat de reestructurar l’horari establert inicialment, perquè 

tothom pugui participar independentment a la convocatòria presentada i disposi de les 

mateixes condicions i igualtat d’oportunitats que la resta d’aspirants.    

 

A continuació, es detallen els horaris de les proves: 

 
 
Data prova:    Dissabte 11 de juny de 2022 
Lloc:   Fira de Sabadell 
Accés recinte: Pl. de la Sardana, 7 
                         08203 Sabadell 
 
Horaris:            09:00 h – Prova específica d’Atenció a la Dependència (Sabadell Gent Gran) 
  09:30 h – Prova de coneixements generals i transversal (Sabadell Gent Gran) 
  11:00 h – Prova de coneixements generals i transversal (Ordenança) 
 
 

- Per tant, aquelles persones que s’hagin presentat a la funció administrativa de Sabadell 

Gent Gran i també van manifestar en l’Annex 1 (Sol·licitud d’admissió al procés) la 

realització de la prova específica d’Atenció a la Dependència, haureu d’acudir a les 9:00 h. 
 

- Un cop finalitzi aquesta prova, les persones presents es mantindran al lloc i a les 9:30 h 

entraran els candidats restants que només van manifestar la decisió de realitzar la prova 

de coneixements generals i transversals. 
 

- Un cop es finalitzin les proves de la convocatòria de Sabadell Gent Gran, els candidats que 

no s’hagin presentat a la convocatòria d’Ordenança podran marxar.  
 

- A les 11:00 h s’incorporaran els candidats de la convocatòria d’Ordenança per la realització 

de les proves de coneixements i transversals d’aquest àmbit. 
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Molt important, el dia de la prova caldrà portar la documentació i el material següent: 
 

- DNI o NIE o passaport. 
- Llapis tipus 2HB, goma d’esborrar i maquineta. 

 
Recomanacions: 
 

- Per facilitar l’accés al recinte: estar 15 minuts abans de l’hora d’inici. 
- Aigua. 
- Els aparells electrònics (mòbils, rellotges intel·ligents, etc) hauran d’estar apagats. 
- Una vegada iniciada la prova no es podrà incorporar cap altre persona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecció de Personal 
Direcció de Recursos Humans 
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 
 
Sabadell, 20 de maig de 2022 
 


