DNI: *** _ _ _ _**
NIE: ****_ _ _ _*
PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’AGENTS DE SALUT
PER A COBRIR NECESSITATS TEMPORALS (Conv. 11/2021)

Primer Exercici: Prova de coneixements pràctics
IMPORTANT: No es posa ni el nom, ni els cognoms, ni el DNI complert. Només les
xifres del DNI o NIE quarta, cinquena, sisena. Exemples:
DNI 12.345.678A

→

Poso: ***4567** a l’espai a dalt indicat.

NIE X1234567A

→

Poso: ****4567* a l’espai a dalt indicat.

Té caràcter obligatori i eliminatori. Es tracta de resoldre, en un temps màxim de 50
minuts, preguntes curtes relacionades amb el lloc a desenvolupar, d’acord amb els
continguts del temari especificat a l’Annex I de les bases que regeixen el procés
selectiu.
La puntuació màxima serà de 10 punts, caldrà obtenir un mínim de 5 punts per superar
la prova.
La pregunta número 1, 2 i 3 tindran una puntuació màxima de 3 punts cadascuna.
Es valorarà fins a un màxim d’1 punt:
-

Que la redacció sigui clara, amb coherència i cohesió i sense faltes d’ortografia.

Examen Aux. Salut 2022
1. Rebem un avís que en una horta de les Deveses hi ha un gos en un tancat
i que pel que observes, no es troba en bon estat. Estructura la teva
resposta en quins serien els passos a seguir per gestionar correctament
el cas. (3 punts).
-

-

Contactar amb la persona que ha denunciat per esbrinar tota la
informació possible al respecte. (0,75 punts)
Esbrinar qui és el propietari de la finca amb l’ajuda de l’àrea
corresponent de l’Ajuntament, que seria l’àrea de medi ambient. (0,75
punts)
Acudir personalment a valorar la situació i l’estat de l’animal, si es pot
observar des de via pública, en cas contrari no es pot accedir a l’hort
sense permís del propietari. (0,75 punts)
Transmetre la informació a l’àrea de salut pública per tal que s’iniciïn els
procediments adequats. (0,75 punts)

2. En una de les sortides per la vila, observes que hi ha el balcó d’un pis,
ple de coloms i que la vorera de sota el balcó és plena d’excrements
d’aus. Quines accions duries a terme, tant a la comunitat com a la
ciutadania, en general, per evitar la proliferació d’aquestes aus? (3 punts)
-

-

La presència de coloms pot evidenciar que es troben en un espai adequat
per fer niu i criar. (1 punt)
Informar-me amb el president de la comunitat de si la situació observada
s’ha detectat a altres espais de la comunitat i quin coneixement té sobre
el pis “problema”. (1 punt)
Amb l’ajuda de l’àrea corresponent, esbrinar la propietat de la finca i
passar la informació a l’àrea de salut per iniciar els tràmits corresponents.
(1 punt)

3. Rebem una denúncia sobre presència de paneroles en un bar del barri.
Quan hi acudeixo, em diu que ha avisat a una empresa autoritzada, però
té por que la situació es torni a repetir. Quines recomanacions li
donaries? (3 punts).
Li marcaria les pautes higièniques per evitar-ne la proliferació.
-

Mantenir en perfecte estat d’higiene tot el local. (0,5 punts)
Posar especial atenció a la zona de la cuina, darrera la nevera... (0,5
punts)
Les deixalles sempre han d’estar tapades (0,5 punts)
No es pot deixar aliments a l’abast dels insectes (0,5 punts)
Observar d’on venen i, si cal fer reformes estructurals (arreglar esquerdes
o tapar forats). (0,5 punts)
Es dona 0,5 punts addicionals per l’excel·lència si es citen les cinc
pautes higièniques.

