
 
 

 

NOTA INFORMATIVA ENTREVISTES  

 

Tal i com es va indicar a l’acta del tribunal del dia 23 de novembre de 2020 les 

entrevistes corresponents a la Fase 4 del procés de selecció es realitzaran els dies 10 

i 11 de desembre amb el següent calendari: 

 

REGISTRE NIF DIA  HORA  LLOC 

2020014638 46808013T 10 de desembre 11:30 h 
Edifici de l’Ajuntament de Sant 

Boi (1a planta – sala de Junta) 

2020014471 44417912J 10 de desembre 12:00 h 
Edifici de l’Ajuntament de Sant 

Boi (1a planta – sala de Junta) 

2020014135 46767017J 10 de desembre 12:30 h 
Edifici de l’Ajuntament de Sant 

Boi (1a planta – sala de Junta) 

2020014595 52914752D 10 de desembre 13:00 h 
Edifici de l’Ajuntament de Sant 

Boi (1a planta – sala de Junta) 

2020014566 47168845P 11 de desembre 12:00 h Can Jordana (3a planta) 

2020014248 46731065X 11 de desembre 12:30 h Can Jordana (3a planta) 

2020014095 37391125W 11 de desembre 13:00 h Can Jordana (3a planta) 

 

- Ajuntament de Sant Boi: Pl.Ajuntament, 1 

-  Can Jordana: Carrer de l’Ebre, 27 

 

 

A continuació, i  degut a la situació de crisi sanitària actual, us fem arribar algunes 

instruccions que s’hauran de seguir el dia que vingueu a la entrevista:  
 

• Es prega puntualitat, és suficient arribar 5 minuts abans de l’hora de la vostra 

entrevista.  

• Quan arribeu a l'equipament, heu de dirigir-vos a recepció on us indicaran per 

on accedir (en cas que hi hagi cua a la porta no cal que la feu).  



 
 

 

• Hi haurà gel hidroalcohòlic a l’entrada de l’edifici perquè feu la higiene de 

mans. 

• S'ha d'accedir a l’edifici amb mascareta, l’entrevista també es realitzarà amb 

la mascareta posada.  

• Les entrevistes es faran a l’edifici de l’Ajuntament i a l’edifici de Can Jordana, 

un cop accediu a la planta hi haurà una petita sala d'espera, us atendrem 

quan arribi el vostre torn o haguem acabat l'anterior entrevista. Si trobeu una 

altra persona a la sala d'espera, haureu de mantenir la distància de seguretat 

requerida. 

 

Demanem per la seguretat de tots/es que seguiu aquestes instruccions.  

Gràcies per la vostra col·laboració. 


