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BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ
D’UNA PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL DE LA PLANTILLA EN RÈGIM
DE FUNCIONARI/ÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL PENEDÈS I
LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR NECESSITATS DE
PLACES AMB CATEGORIA DE VIGILANT.
PRIMERA. Objecte de la convocatòria i normes generals
És objecte d'aquesta convocatòria la provisió d'una plaça de Vigilant municipal de
la plantilla en règim de funcionari/ària de l'Ajuntament de Vilobí del Penedès,
mitjançant el procediment de concurs oposició lliure. La plaça es troba
enquadrada en l'Escala d’Administració Especial, Sots-escala de serveis especials,
grup de classificació agrupació professional.
Salari base: 600,58 €
Complement de destí 14: 334,02 €
Complement específic: 864,72 €
La jornada de treball, els permisos i les vacances es compliran en funció de les
necessitats del servei, de manera que l'ajuntament podrà fixar jornades laborals i
de vacances diferents de la resta de personal.
Les persones aspirants que, un cop finalitzat el procés selectiu, hagin superat el
conjunt de les proves, però no hagin obtingut plaça, passaran a formar part
d'una borsa de treball que servirà per proveir places de Vigilant municipal amb
caràcter temporal, ja sigui per substitucions (treballadors amb reserva de lloc,
per IT, maternitats, vacances, permisos, etc....), o per la provisió temporal de
places vacants reservades a personal de l’administració fins a la provisió
reglamentària de les mateixes o quan les necessitats dels serveis així ho
requereixin, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'acord amb l'article 10
del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós
de l'EBEP, i respectant en tot moment els límits legals.
El procés selectiu regulat en aquestes Bases es configura com a un procediment
àgil que respecta els principis d'igualtat, mèrit i capacitat regulats a l'article 1.3
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b) i 10.2 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el
text refós de l'EBEP. Així mateix també dona compliment al requisit de la
publicitat atès que la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i les
Bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'anuncis de
la Corporació i a la pàgina web municipal.
Les retribucions a percebre seran les que correspongui en el moment de la
contractació, d'acord amb el mateix marc normatiu que s'aplica a la plantilla
municipal.
Aquestes Bases seran de compliment obligatori, en el moment en què s’efectuï la
convocatòria del procés selectiu, per totes aquelles persones que d'una o altra
manera hi participin.
Els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter
personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta
de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i,
especialment la Llei orgànica de protecció de dades.
SEGONA. Funcions del lloc de treball
Les funcions corresponents a aquest lloc de treball són:
 Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
 Ordenar i regular el trànsit dels nuclis urbans, d’acord amb les normes de
circulació.
 Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de
les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, practicant
totes aquelles notificacions, comunicacions i tràmits precisos pel bon
funcionament dels serveis municipals.
 Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb
el que disposen les lleis.
 Informar, orientar i ajudar als ciutadans en aquells casos en què sigui
requerit/da.
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 Conduir i tenir cura del manteniment i posta a punt del vehicle que se li
proporcionarà.
 Vigilar, denunciar i sancionar les infraccions en matèria de trànsit.
 Col·laborar i coordinar-se amb altres cossos de seguretat en aquells casos
en què es requereixi una actuació conjunta.
 Realitzar les funcions de control i vigilància al carrer per tal de garantir la
protecció de les persones.
 Portar i recollir documentació diversa (expedients, notificacions, permisos,
etc.) i encàrrecs a altres administracions o entitats, així com repartir
notificacions diverses.
 Donar suport a l’àmbit d’urbanisme i activitats en el control de les obres
que es fan al municipi, així com dels diversos locals que sol·liciten llicència
d’obertura i de l’ocupació de via pública.
 Tasques de suport a la brigada municipal.
 Altres de similars que se li puguin encomanar i les assimilables a un
agutzil.
TERCERA. Requisits de participació a la convocatòria
Per poder participar en el present procés selectiu, serà necessari que les
persones aspirants compleixin els següents requisits:
a)

Tenir la ciutadania espanyola d’acord amb la legislació vigent.

b)
Tenir complerts els 18 anys d’edat, i no excedir en què faltin deu anys
per a la jubilació forçosa.
c)
No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei
de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o
estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o
especial per a l’ocupació pública o per a càrrecs públics per resolució judicial, per
a l’accés al cos o escala de funcionaris/àries, o per a exercir funcions similars a
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aquelles que desenvolupaven en el cas del personal laboral en el qual hagués
estat separat/ada o inhabilitat/ada.
En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en
situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que
impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.
d)
Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions: Graduat en
educació secundària obligatòria, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles
formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de
primer grau o un altre títol equivalent o superior.
En cas d’invocar un títol equivalent a l’exigit, correspon a la persona aspirant la
seva acreditació, mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri de
l’Estat espanyol competent en matèria d’educació.
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de
l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la
normativa reguladora de l’homologació i consolidació dels títols i estudis
estrangers.
e)
No trobar-se incurs/a en causes d’incapacitat o incompatibilitat,
contingudes a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques.
f)
No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament
de les corresponents funcions.
g)
Tenir coneixements de la llengua catalana en el nivell C1 o superior,
acreditat mitjançant certificat de l’òrgan competent de la Generalitat de
Catalunya en matèria de política lingüística o amb alguna de les titulacions
equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i
certificació de coneixements de català, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de
novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política
Lingüística.
Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació
del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i
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de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
En cas que les persones aspirants no puguin acreditar documentalment la
possessió del nivell de català exigit, hauran de superar la prova específica sobre
coneixements de la llengua catalana prevista a la Base Setena.
h)
Tenir una alçada mínima de 1,60 les dones i 1,65 els homes, la qual
cosa caldrà acreditar mitjançant certificat mèdic amb la signatura i nom del
col·legiat.
i)

Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.

Aquests requisits s’han de reunir l’últim dia del termini de presentació de
sol·licituds, excepció feta de l’acreditació documental del coneixement de la
llengua catalana, que es pot aportar fins el moment de realització de les proves.
QUARTA. Termini i forma de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds, adreçades a l’alcalde-president de la Corporació, s’han de
presentar, mitjançant instància segons model adjunt (Annex II), en el Registre
electrònic de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès o bé, en hores d’atenció al
públic, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores, al Registre General de
l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 1. 08735 Vilobí del Penedès) o en la forma que
estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
El termini per a la presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació
de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitza als vint dies
naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Quan les sol·licituds
es presentin a les oficines de correus, caldrà que es faci en sobre obert, per ser
datades i segellades pel funcionari/ària de correus abans de la seva certificació.
Les bases íntegres es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i es
publicaran igualment en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, i en la web
municipal: www.vilobi.cat
Així mateix, es publicarà un extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya amb menció del número del Butlletí Oficial de la
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Província on s’hagi publicat el text íntegre.
En la sol·licitud, les persones aspirants hauran de manifestar que coneixen i
accepten aquestes bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions
exigides en la base segona, referides sempre a la data d’expiració del termini
assenyalat per a la presentació de sol·licituds, sense perjudici de la seva
posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. No obstant això, en el cas
que les persones aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català, cal
que ho acreditin documentalment, com a màxim, abans de l’inici de les
corresponents proves.
Perquè la sol·licitud pugui ser admesa, s’ha de presentar la següent
documentació:
1.
Sol·licitud de conformitat amb el model normalitzat que consta en
l’Annex II de les presents bases.
2.

Fotocòpia del DNI, NIE, o si s’escau passaport.

3.

Fotocòpia del títol acadèmic esmentat en la base tercera, punt d).

4.
Fotocòpia del document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de
suficiència (C1) de llengua catalana.
5.

Fotocòpia del permís de conduir de la classe B.

6.
Currículum vitae acadèmic i professional del sol·licitant, degudament
signat, acompanyat d’original o fotocòpia d’informe de vida laboral emès per la
Seguretat Social en el termini màxim d’un mes anterior a la finalització de
presentació de sol·licituds que ha de sol·licitar l’interessat/ada. En l’esmentat
currículum vitae de l’aspirant, s’haurà de detallar de forma ordenada els mèrits
que aporta per a cadascun dels factors de valoració establerts al barem regulador
de la fase de concurs.
7.
Fotocòpia de certificats de serveis prestats, títols, nòmines, rebuts,
contractes de treball i/o altres documents acreditatius dels mèrits al·legats
segons la base setena. Caldrà acreditar tots els mèrits al·legats que hagin de ser
valorats, sense que es pugui valorar cap mèrit que no compti amb la deguda
acreditació.
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La no presentació de la documentació a què es refereixen els punts 2 a 5 del
paràgraf anterior d’aquesta base quarta determinarà l’exclusió de l’aspirant del
procés de selecció.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no s’admetrà cap document
addicional, amb excepció de l’acreditació documental del coneixement de la
llengua catalana, que es pot aportar fins el moment de realització de les proves
esmentades en els paràgrafs g) de la base Tercera.
Igualment, a la presentació de sol·licituds, les persones aspirants:
a)
Accepten mantenir vigent, al seu càrrec, el carnet de conduir B,
d’acord amb les condicions establertes a la legislació vigent
b)
Atorguen autorització expressa a l’Ajuntament perquè demani,
respecte a la persona proposada per a ocupar la plaça, els antecedents que
d’aquesta puguin constar al Registre de Penats i Rebels.
Consentiment al tractament de dades personals
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació
del procés selectiu, incloent l’enviament de missatges SMS al mòbil, d’acord amb
la normativa vigent.
CINQUENA. Admissió d’aspirants
En el termini màxim d’un mes, des que hagi finalitzat el termini de presentació
de sol·licituds, l’alcaldia-presidència dictarà una resolució, que es farà pública al
tauler d’anuncis i a la web municipal: www.vilobi.cat, amb el contingut següent:
 Aprovació de la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses: aquesta llista indicarà, pel que fa a les persones excloses, la
causa de l’exclusió i si aquesta és o no esmenable.
 Atorgament a les persones aspirants d’un termini de deu dies hàbils a
comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució en el tauler
d’anuncis de la corporació i en la web municipal, per a possibles
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al·legacions.
 Llista de persones aspirants admeses que estan exemptes de realitzar les
proves de coneixement de llengua catalana.
 Nomenament de les persones que integraran l’òrgan de selecció i els seus
suplents, conforme a la Base Sisena.
 Fixació del lloc, la data i l’hora de constitució de l’òrgan de selecció i de
l’inici de la celebració de les proves.
La llista provisional de persones aspirants admeses i excloses es considerarà
automàticament elevada a definitiva si no es presenten al·legacions o si es
desestimen per silenci administratiu, i no caldrà tornar-la a publicar.
Els aspirants que es declarin exclosos, disposaran d’un termini de 10 dies hàbils
perquè puguin esmenar les omissions o defectes que hagin causat la seva
exclusió, o les reclamacions que considerin oportunes segons l’art. 68 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
En cas que es presentin al·legacions, s’hauran de resoldre en el termini màxim
de trenta dies següents a la finalització del termini per a la presentació. La
notificació d’aquesta resolució determinarà els terminis a efectes de possibles
impugnacions i recursos, d’acord amb el que disposa l’article 40 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat
resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.
Si s’accepta alguna al·legació, s’ha de procedir a notificar-ho a la persona
al·legant en els termes que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot seguit,
s’ha d’esmenar la llista de persones admeses i excloses, i s’ha de publicar només
l’esmena al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal: www.vilobi.cat.
S’adverteix que, en cas que les persones aspirants excloses inicialment, no
esmenin dins d’aquest termini el defecte a elles imputable que hagi motivat la
seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud de participació
en aquest procés selectiu.
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Així mateix, un cop iniciades les proves selectives, els resultats dels exercicis
només es publicaran als locals on s’hagin celebrat les proves anteriors, al tauler
d’anuncis de la corporació i a la web municipal: www.vilobi.cat .
En el cas que es produeixin impugnacions la resolució de la qual pugui variar el
resultat d’aquest procediment selectiu, es podrà determinar en qualsevol
moment la suspensió del procediment fins a la seva resolució.
La participació en el procés selectiu no implica cap reconeixement de compliment
de les condicions per part de les persones aspirants, les quals seran
comprovades en el moment de la contractació com a funcionari/ària.
SISENA. Òrgan de selecció
D’acord amb l’establert en l’article 60 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
l’òrgan de selecció serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als
principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres.
El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal
eventual no podran formar part de l’òrgan de selecció.
La pertinença a l’òrgan de selecció serà sempre a títol individual i no es podrà
ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d’altri.
L’òrgan de selecció estarà constituït de la manera següent:
•
Presidenta: Titular: La Secretària de la corporació. Suplent:
funcionari/ària d’habilitació nacional que exerceixi en una altre corporació local.
•

Vocals:
 Titular i suplent: Un funcionari/ària de carrera d’una altra corporació del
mateix grup que es convoca o superior amb coneixements especialitzats
sobre el contingut de la plaça convocada.
 Titular i suplent: Un membre proposat per l’Institut de Seguretat Pública
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de Catalunya
 Titular i suplent: Un membre proposat per la Direcció General
d’Administració de Seguretat
•

Secretària: Una administrativa la Corporació (sense veu ni vot).

•

Assessor/a per a la prova de llengua catalana.

•

Assessor/a nomenat per a les proves físiques.

•

Assessor/a nomenat per a les proves psicotècniques.

La designació dels/les membres de l’òrgan de selecció inclourà la dels/les
respectius/ives suplents i es farà en la mateixa resolució que es dicti per a
l’aprovació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.
La composició de l’òrgan de selecció s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i el/la
president/a i els/les vocals hauran d’estar en possessió de titulació igual o
superior a l’exigida a les persones aspirants del present procés selectiu.
L’òrgan de selecció es regirà pel que estableixen els articles 15 a 18 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
L’abstenció i recusació dels/les membres de l’òrgan de selecció s’hauran d’ajustar
al que preveuen els articles 23 i 24 de la mateixa Llei 40/2015.
L’òrgan de selecció no es pot constituir ni actuar sense l’assistència, com a
mínim, de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents. Sempre serà
necessària la presència del/la president/a i del/la secretari/ària o persones que
els/les substitueixen.
L’òrgan de selecció actuarà amb total autonomia i els/les seus/seves membres
seran personalment responsables de l’objectivitat del procediment, de l’estricte
compliment de les Bases de la convocatòria i dels terminis establerts per a la
realització i qualificació de les proves i la publicació dels seus resultats.
Tots els/les membres de l’òrgan de selecció tindran veu i vot. El/la secretari/ària
no tindrà ni veu ni vot i els assessors només tindran veu, però no vot. Els acords
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s’adoptaran per majoria simple i en cas d’empat, ha de resoldre amb el vot de
qualitat qui actuï com a president/a.
De cada sessió que faci l’òrgan de selecció, se n’ha d’estendre l’acta
corresponent, signada pel/la secretari/ària, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau
del/la president/a. També podrà ser signada per la resta de membres de l’òrgan
de selecció, si així s’estableix per acord del mateix.
L’òrgan de selecció resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en relació amb
l’aplicació i la interpretació d’aquestes Bases, així com la forma d’actuació en els
casos no previstos en les mateixes.
L’òrgan de selecció nomenarà, si s’escau, un/a assessor/a en matèria de política
lingüística per a la prova de llengua catalana. L’òrgan de selecció podrà disposar
la incorporació a les seves tasques d’altres assessors/ores especialistes, per a les
proves corresponents dels exercicis que estimi pertinents. L’actuació dels/les
assessors/ores es limita a prestar la seva col·laboració en les respectives
especialitats tècniques.
L’assistència dels/les membres de l’òrgan de selecció es retribuirà d’acord amb el
que disposa el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per
raó del servei. A aquests efectes, i de conformitat amb la classificació dels òrgans
de selecció que estableix la normativa esmentada, l’òrgan de selecció tindrà la
classificació següent: Tribunal de segona categoria (places dels Grups B i C
(actuals subgrups A1 i A2 i C1 i C2, respectivament, segons el Text Refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre).
SETENA. Desenvolupament del procés selectiu
Al començament de cada exercici, els/les aspirants seran cridats en crida única
en el dia i el lloc que es determini. Llevat de casos de força major degudament
acreditats i valorats lliurement per l’òrgan de selecció, la no presentació d’un/a
aspirant a qualsevol dels exercicis en el moment de ser cridat/ada determinarà
automàticament la pèrdua del dret a participar en aquest exercici i en els
successius i, en conseqüència, quedarà exclòs/osa del procediment selectiu.
L’ordre d’actuació dels/les aspirants en aquelles proves que no puguin fer-se de
forma simultània per a tots ells/elles, serà el que estableixi l’ordre alfabètic del
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primer cognom.
L’ordre de realització dels exercicis pot ser modificat per l’òrgan de selecció en
aquells casos en què aquest ho cregui oportú per raons d’agilitat en el procés.
En qualsevol moment l’òrgan de selecció podrà requerir els/les aspirants perquè
acreditin la seva personalitat.
Els/les aspirants no podran accedir al recinte proveïts/ïdes de telèfons mòbils,
reproductor, ordinadors, tabletes o qualsevol aparell electrònic, els quals podran
ser recuperats pels/les seus/seves propietaris/àries a la sortida del recinte.
El sistema de selecció establert és el de concurs oposició.
Les proves selectives que se celebraran per a l’accés a la plaça convocada, són
les següents:
A. Fase prèvia: Prova de coneixements de la llengua catalana.
Les persones aspirants que no hagin acreditat abans de la realització d’aquesta
prova, estar en possessió del certificat de nivell de suficiència C1 de
coneixements de la llengua catalana o d’algun dels certificats o titulacions
equivalents, hauran de realitzar una prova per avaluar dits coneixements que
consistirà en la realització d’exercicis de coneixements gramaticals i de
comprensió escrita i expressió oral que acreditin el coneixement de la llengua
catalana exigit en la convocatòria. Aquesta prova tindrà caràcter obligatori i la
seva qualificació serà d’APTE/A o NO APTE/A, quedant eliminades les persones
aspirants amb qualificació de no apte/a.
Per realitzar aquesta prova, l’òrgan de selecció comptarà amb l’assessorament de
personal tècnic especialitzat en normalització lingüística de la llengua catalana.
B.

Fase oposició.

Consta de quatre exercicis de caràcter obligatori i eliminatori, un de
coneixements teòrics, un de coneixements pràctics, un de proves físiques i un
test psicotècnic.
B.1.

Primer exercici: Coneixements teòrics. (10 punts).
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Consistirà en respondre un qüestionari de 30 preguntes tipus test amb respostes
alternatives, relatives al contingut del temari que s'adjunta a l'Annex I. La
puntuació màxima serà de 10 punts. Cada resposta incorrecta es penalitzarà amb
una minoració de 0,15 punts. Les preguntes no contestades ni resten ni puntuen.
Quedaran eliminats automàticament els aspirants que no obtinguin la qualificació
mínima de 5 punts.
Aquest exercici tindrà una durada màxima de 45 minuts.
B.2.

Segon exercici: Coneixements pràctics. (20 punts).

Consistirà en la resolució per escrit d'un exercici de caràcter pràctic, a escollir per
l'aspirant dels dos plantejats per l’òrgan de selecció i relacionats amb les funcions
pròpies de la plaça i lloc de treball objecte de la convocatòria. La puntuació
màxima serà de 20 punts. En aquest exercici es valorarà:






El nivell de coneixements sobre els temes proposats.
L’aplicació de la normativa.
La claredat i l'ordre en l’exposició.
La facilitat de redacció i síntesi.
L’ús del llenguatge administratiu i les faltes d’ortografia.

L’òrgan de selecció podrà acordar que aquest exercici sigui llegit obligatòriament
per les persones aspirants.
Quedaran eliminats automàticament els/les aspirants que no obtinguin la
qualificació mínima de 10 punts.
Aquest exercici tindrà una durada màxima de 60 minuts.
B.3.

Tercer exercici: Proves físiques. (Es valorarà d’apte/a o no apta).

Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força,
agilitat, rapidesa i resistència de l’aspirant.
Constarà de les següents subproves:
1. Course Navette: Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una
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velocitat progressiva marcada per una cinta magnetofònica, un trajecte d’anada i
tornada de 20 metres.
2. Llançament de pilota medicinal: Dempeus i amb les cames separades, s’agafa
la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues mans i, de darrera el clatell, es llança
cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el talons ni les puntes dels peus (2
intents)
3. Abdominals en 1 minut: Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les
cames flexionades, els braços al clatell i els peus subjectats.
4. Velocitat: Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres.
BAREM D’APTITUD FÍSICA HOMES
Punts Course Navette Llançament

Abdominals

Velocitat Punts

10

13

12

65

6”7

10

9

12

11

60

6”9

9

8

11

10,5

55

7”1

8

7

10

10

50

7”4

7

6

9

9

45

7”8

6

5

8,5

8

40

8”4

5

4

8

7,5

35

8”8

4

3

7,5

7

30

9”1

3

2

7

6,5

25

9”3

2

1

6,5

6

20

9”6

1

Abdominals

Velocitat Punts

BAREM D’APTITUD FÍSICA DONES
Punts Course Navette Llançament
10

10

8

55

7”6

10

9

9

7

50

8”

9

8

8

6,5

45

8”4

8

7

7

6

40

9”

7
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6

6,5

5,8

35

9”2

6

5

6

5,5

30

9”5

5

4

5,5

5

25

9”7

4

3

5

4,5

20

9”8

3

2

4,5

4

15

9”9

2

1

4

3,5

10

10”

1

Als resultats de les proves físiques se’ls aplicarà la següent correcció per edats:
EDAT
PUNTS HOMES
PUNTS DONES
De 18 a 25 anys

0

0,25

De 26 a 30 anys

0,25

0,50

De 31 a 40 anys

0,50

1

De més de 41 anys

1

1,50

Abans de la realització de les proves físiques els/les aspirants hauran de lliurar a
l’òrgan de selecció un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim 3 mesos
abans de la realització de les mateixes, en el qual es faci constar que no pateixen
cap malaltia ni cap defecte físic que impedeixi el desenvolupament normal de les
funcions pròpies del lloc que s’ha de proveir; i que no es troben en cap causa
d’exclusió mèdica de les que consten a l’Annex III. La no presentació d’aquest
certificat comportarà l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.
Per realitzar aquestes proves, l’òrgan de selecció ha de comptar amb
l’assessorament de persones tècniques especialitzades en educació física.
Seran qualificats com a no aptes:
a) Els/les opositors/ores que obtinguin com a mitjana aritmètica de la suma de
les puntuacions de les cinc proves físiques un valor inferior a 5 punts.
b) Els/les opositors/ores que en alguna de les proves obtingui un valor inferior a
1 punt. De donar-se aquest supòsit, l’opositor/a que obtingui en una prova un
valor inferior a 1 punt serà immediatament eliminat/ada.
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Quart exercici: Test psicotècnic. (Es valorarà d’apte/a o no apte/a).

Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de
validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una
àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats
obtinguts.
Aquest exercici contindrà, com a mínim, proves aptitudinals i proves de
personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.
A criteri per l’òrgan de selecció, es podrà complementar aquest exercici amb una
entrevista personal dels/les aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats
anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes hi ha d’estar present, com a
mínim, un membre de l’òrgan de selecció.
L’entrevista aclarirà valors personals com:
 Aptituds.
 Actituds.
 Motivació.
 Responsabilitat.
 Habilitats socials i comunicatives.
 Cooperació treball en equip.
Per realitzar aquestes proves, l’òrgan de selecció ha de comptar amb
l’assessorament de persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.
La falsedat demostrada en les respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant.
C.

Fase de concurs: (Màxim 9 punts)

Finalitzada la fase d’oposició l’òrgan de selecció valorarà els mèrits que siguin
al·legats i justificats en la forma prevista a la Base Quarta, d’acord amb el barem
que segueix a continuació:
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C.1 Experiència professional, amb un màxim de 5 punts:
 Per haver exercit com Vigilant municipal en qualsevol ajuntament, per
cada mes complet: 0,10 punts.
 Antiguitat en altres cossos policials: per cada mes complet: 0,08 punts.
El temps de serveis prestats simultàniament només es computa una vegada.
Tampoc no es valoren els serveis prestats a les administracions públiques en
qualitat de personal eventual de confiança o assessorament especial.
Per a l’acreditació dels serveis prestats a l’Administració Pública i les funcions
realitzades en aquesta, caldrà aportar Certificat de Serveis Prestats, així com un
Certificat que acrediti les funcions realitzades que es volen puntuar com a mèrits.
No es tindrà en compte l’experiència professional que no s’acrediti d’acord amb
aquestes consideracions. La puntuació de les fraccions de temps treballat
inferiors al mes sencer, no es computaran.
C.2 Formació professional : Fins a un màxim de 4 punts
1. Els cursos, jornades i seminaris de formació superats amb certificació
d'aprofitament, directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, es
computen segons l'escala següent:
Per cada curs de 1 a 15 hores
Per cada curs de 16 a 30 hores
Per cada curs més de 30 hores

0,20 punts
0,35 punts
0,50 punts

2. Els cursos, jornades i seminaris de formació amb certificat d'assistència,
directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, es puntuen segons
l'escala següent:
Per cada curs de 1 a 15 hores
Per cada curs de 16 a 30 hores
Per cada curs més de 30 hores

0,10 punts
0,20 punts
0,30 punts
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En qualsevol moment del procés selectiu, si l’òrgan de selecció té coneixement
que alguna persona aspirant no compleix qualsevol dels requisits exigits en la
present convocatòria, prèvia audiència a l’interessat/ada, haurà de proposar la
seva exclusió a l’alcaldia-presidència, comunicant- li les inexactituds o falsedats
formulades per la persona aspirant en la sol·licitud d’admissió a aquest procés
selectiu, als efectes procedents.
VUITENA.- Criteris de desempat
En cas d'empat en les qualificacions obtingudes en la totalitat del procés selectiu,
l'odre definitiu s’establirà a favor dels/les aspirants que hagin obtingut la
puntuació mes alta en l'exercici de coneixements pràctics. En cas de nova
coincidència, l'odre definitiu s’establirà a favor de l'aspirant que major puntuació
hagi obtingut en l’exercici de coneixements teòrics. En cas de nova coincidència,
l'odre definitiu s’establirà a favor de l'aspirant que major puntuació hagi obtingut
en l’exercici de proves físiques. En cas de nova coincidència, l'odre definitiu
s’establirà a favor de l'aspirant que major puntuació obtingui en l'apartat C.1 de
la fase de concurs (experiència professional). De persistir l'empat, es faculta a
l’òrgan de selecció per ordenar una entrevista o prova d'aptitud relacionada amb
les funcions pròpies de la plaça convocada que determinarà l'aspirant amb millor
capacitat.
NOVENA.- Llista d'aprovats
Un cop finalitzada la qualificació de les persones aspirants, l’òrgan de selecció
publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web: www.vilobi.cat , la
persona candidata que hagi superat el procés selectiu amb la millor nota i
efectuarà la proposta de nomenament a l’alcaldia-presidència.
No obstant l’anterior i amb la finalitat d’assegurar la cobertura de la plaça en cas
que la persona aspirant seleccionada renunciï a la plaça abans del seu
nomenament o presa de possessió, l’òrgan de selecció elevarà a
l’alcaldia-presidència per al seu possible nomenament, la relació complementària
per ordre decreixent de puntuació, de les persones aspirants que hagin superat
les proves selectives però no hagin obtingut la plaça.
L’òrgan de selecció no podrà aprovar ni declarar que han superat les proves
selectives un nombre superior d’aspirants al de la plaça objecte de la
convocatòria.
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L’òrgan de selecció podrà declarar deserta la convocatòria si estima que cap
dels/les aspirants aconsegueix a les proves un nivell suficient per al
desenvolupament del lloc de treball.
A fi de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades de les persones
aspirants, a tenor de la normativa vigent de Protecció de Dades, les
qualificacions o valoracions atorgades tindran com a referència el número de
registre d'entrada de la sol·licitud de cada aspirant i les tres darreres xifres del
seu Document Nacional d'Identitat.
DESENA.- Presentació de Documentació
La persona aspirant proposada haurà de presentar a la secretaria de la
corporació, en el termini de 5 dies naturals a comptar del dia següent de la
publicació al Tauler d’Edictes i al web municipal de la relació d’aprovats, els
documents acreditatius del compliment dels requisits exigits a la convocatòria.
 Document Nacional d’Identitat original.
 Certificat mèdic oficial, acreditatiu de no patir cap malaltia o defecte físic
que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions pròpies del lloc
a proveir.
 Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit, si no s’hagués presentat
amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu.
 Declaració responsable de no estar inhabilitada per sentència ferma per a
l’exercici de funcions públiques i no haver estat separada, per resolució
disciplinària ferma, del servei de cap Administració pública.
 Declaració responsable de no estar afectada per la normativa
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques
o, si s’escau, sol·licitar la compatibilitat amb el formulari que li facilitarà la
Corporació, o exercir, altrament, l’opció prevista a l’article 10 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques, a l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de
la Generalitat i a l’article 337 del Reglament del personal al servei de les
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entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Si dins de l’esmentat termini, i llevat de causes de força major, l’aspirant
proposat no presentés la documentació o no acredités reunir els requisits exigits
a la convocatòria, no podrà ser nomenat/ada, quedant sense efecte totes les
actuacions, amb la pèrdua de quants drets poguessin assistir-li per al seu
contracte i sense perjudici de la responsabilitat en què hagués pogut incórrer per
falsedat en la sol·licitud inicial.
En aquest cas es formularà proposta de nomenament a favor de qui, havent
superat el concurs oposició, ocupés el següent lloc en l’ordre de puntuació final,
prèvia acreditació del compliment de les condicions i dels requisits exigits.
Un cop publicat el nomenament del funcionari/ària en el Butlletí Oficial de la
Província, aquest/a haurà de prendre possessió davant l’Alcalde en el termini
d’un mes. La manca de presa de possessió, llevat dels casos de força major, que
seran degudament comprovats i considerats per l’Alcalde, comporta la pèrdua de
tots els drets. En aquest supòsit i als efectes d’ocupar la vacant, l’Alcalde
nomenarà al/la següent aspirant de la llista d’aprovats/ades que tingui major
puntuació.
ONZENA. Fase de pràctiques
El/la candidat/a seleccionat/ada i proposat/ada haurà de realitzar un període de
pràctiques de sis mesos realitzant les funcions habituals del lloc de treball del
Municipi. Abans de la finalització del període de prova, la Secretària-Interventora
haurà d’emetre un informe on s’avaluaran les tasques realitzades i si s’ajusten a
les funcions detallades en la Base Segona.
DOTZENA.- Borsa de treball
Els/les aspirants que hagin superat el procés de selecció però que no hagin estat
proposats/ades per a ocupar el lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria,
passaran a formar part d’una borsa de treball, per ordre de puntuació obtinguda,
per cobrir substitucions derivades de qualsevol incidència o vacant de igual o
inferior categoria que puguin donar-se en la plantilla del cos de vigilant municipal
de l’Ajuntament, ja sigui per cobrir possibles suplències derivades de baixes per
incapacitat temporal, maternitat, contractes de relleu per jubilacions parcials i
altres situacions que posin de manifest la necessitat de substituir personal de la
plantilla.
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Aquesta borsa de treball tindrà una vigència de tres anys a comptar de la data de
finalització del procés selectiu.
Les persones integrants de la borsa de treball podran ser cridades d’acord amb
l’ordre de preferència que s’estableix en el paràgraf següent i segons les
necessitats que es produeixin.
L’ordre de preferència vindrà determinat per la puntuació total assolida en el
procés selectiu. A igual puntuació, es tindrà en compte l’ordre de presentació de
la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu.
La forma de la crida es farà mitjançant trucada telefònica al primer/a candidat/a
de la llista al número indicat a la sol·licitud presentada pels/les aspirants per a
participar en el procés selectiu regulat per aquestes Bases. Es faran un màxim de
dues trucades en hores diferents del dia, deixant constància de les mateixes a
l’expedient si no es localitza la persona, cas en el qual es deixarà un missatge
telefònic de veu si és possible i se l’avisarà mitjançant l’adreça de correu
electrònic indicada a la sol·licitud presentada pels/les aspirants per a participar
en el procés selectiu regulat per aquestes Bases. En tot cas, si a les 10:00 hores
del segon dia posterior al dia que s’ha efectuat la crida no s’ha rebut resposta o
aquesta ha estat negativa, es procedirà a la crida en la mateixa forma del
següent aspirant per ordre de puntuació.
La persona integrant de la borsa de treball veurà decaigut el seu dret a ser
cridada en l’ordre establert en la borsa de treball, si en ser cridada en temps i
forma per l’Ajuntament per a un nomenament per un mínim de tres mesos,
renunciés a la proposta de nomenament.
En aquest cas, la persona integrant de la borsa de treball veurà modificat l’ordre
inicial que tenia reconegut dins de la borsa per passar a ocupar el darrer lloc
establert a efectes de la prelació.
Per tant, el rebuig a una oferta de treball en la qual es proposi un nomenament
per un període mínim de tres mesos no suposarà l’exclusió de la borsa de treball,
sinó simplement el seu pas a la darrera posició en l’ordre de prelació establert en
la borsa. Malgrat l’anterior, sí s’exclourà de la borsa a la persona integrant de la
mateixa que hagi renunciat a tres oferiments de nomenament.
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No serà d’aplicació el que s’estableix en el paràgraf anterior, en cas que
concorrin causes degudament justificades que impossibilitin la incorporació
immediata com, per exemple, circumstàncies que posin en risc la salut.
Feta la proposta de nomenament, la persona interessada haurà de manifestar la
seva acceptació o renúncia en el termini màxim de dos dies. La manca de
manifestació s’entendrà com a rebuig de l’oferta.
En el moment del nomenament, la persona que accepti l’oferiment de treball
haurà de reunir igualment els requisits necessaris per ser nomenada, d’acord
amb els exigits en aquesta convocatòria, i haurà d’aportar en el termini en que
sigui requerida, els documents acreditatius de les condicions exigides a les Bases
que no s'haguessin presentat amb la instancia de sol·licitud.
TRETZENA. Incompatibilitats
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça serà aplicable al/la
funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector
públic, en compliment de la qual l'aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la
corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar la
compatibilitat, o exercir, altrament, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, a l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 novembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i a
l'article 337 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals.
CATORZENA. Recursos
Contra la resolució de l’aprovació de la convocatòria i d’aquestes bases es podrà
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra la resolució de l’aprovació de la convocatòria i de les bases,
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona o, a elecció de la
persona interessada, dels que tinguin competència territorial en la localitat de
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residència del/la demandant, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord
amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa i l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu – silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució-, el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos
a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
Tot això, sense perjudici que la persona interessada pugui interposar qualsevol
altra reclamació que estimi procedent.
Contra l’aprovació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses,
la constitució de la borsa de treball i les contractacions laborals, es pot
interposar, potestativament, recurs de reposició davant de l’Alcalde de la
Corporació, dins del termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la
seva publicació o, directament, recurs contenciós administratiu davant el jutjat
contenciós administratiu de Barcelona o, a elecció de la persona interessada, dels
que tinguin competència territorial en la localitat de residència del/la demandant,
en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a aquell en què
tingui lloc la publicació d’aquelles.
En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu – silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució-, el
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos
a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició
s’entengui desestimat.
Tot això, sense perjudici que la persona interessada pugui interposar qualsevol
altra reclamació que estimi procedent.
Contra els actes de l’òrgan de selecció, les persones interessades poden
interposar recurs d’alçada davant l’Alcalde-President de l’Ajuntament, en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació, exposició en el
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tauler d’anuncis o notificació individual, de conformitat amb allò que disposa
l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Tot això, sense perjudici que la persona interessada pugui interposar qualsevol
altra reclamació que estimi procedent.
Per la mera concurrència al procés selectiu, s’entén que la persona aspirant
accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu
dret a impugnar-les.
L’òrgan seleccionador queda facultat per interpretar les presents bases i per
resoldre els dubtes que es pugin plantejar durant el procés selectiu.
QUINZENA. Dret supletori
En totes les incidències no previstes en la present convocatòria, es procedirà
segons el que determinen:
 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 El Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2003, de 18 d’abril.
 El Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
 El Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 La Refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovada per Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.
 El Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat per
Decret 214/1990, de 30 de juliol..
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del Sector Públic.
 La resta de legislació concordant i de desenvolupament reglamentari.

ANNEX I. TEMARI
1. La Constitució Espanyola: Principis generals. Drets i deures dels espanyols. Les
llibertats públiques. L’organització territorial de l'Estat.
2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Disposicions generals.
3. Organització territorial de l'Estat. L'Administració Central. L'Administració
Local. Les Comunitats Autònomes. El Municipi: Territori i població. L'Alcalde. El
Ple. La Junta de Govern Local.
4. El procediment administratiu comú: regulació. L’estructura del procediment
administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització.
5. El vigilant municipal. Objectius i funcions bàsiques. L’actuació del vigilant.
Funcions preventiva i repressiva. Funció social.
6. La Llei 16/1991, de les Policies Locals de Catalunya. Els diferents cossos
policials. L’ordenació de la seguretat en la legislació de Catalunya.
7. L’ordenació de l’estacionament.
8. Les ordenances i reglaments municipals de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès.
9. La Llei de seguretat viària. Circulació urbana. Circulació de vianants, bicicletes
i ciclomotors. Circulació d’automòbils.
10. La circulació urbana: Normes generals de circulació. Senyalització. Permisos i
llicències de conduir. Condicions dels vehicles per poder circular. Infraccions
fonamentals a la Llei de Trànsit i Circulació de vehicles.
11. Accidents de trànsit: actuacions que corresponen al vigilant municipal .
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12. El procediment administratiu sancionador en matèria de trànsit.
13. La Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat
ciutadana.
14. La funció dels vigilants en matèria de participació en les tasques d’auxili als
ciutadans i de protecció civil, d’acord amb el que disposen les lleis.
15. Els animals domèstics i de companyia. Obligacions i responsabilitats del
propietari.
16. La legislació sobres espectacles públics i activitats recreatives.
17. El terme municipal de Vilobí del Penedès, nuclis urbans i rurals, serveis,
comunicacions, carrers i places, pistes i camins, masies, fires i festes.
18. Immobles de titularitat municipal: situació i usos.
19. Patrimoni arquitectònic i arqueològic.
20. Organització i composició de l’Ajuntament.
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ANNEX II. Sol·licitud
SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRA DE SELECCIÓ D’UNA
PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ DEL
PENEDÈS, EN RÈGIM DE FUNCIONARI/ÀRIA, PEL SISTEMA DE
CONCURS OPOSICIÓ MITJANÇANT TORN LLIURE.
Dades de la persona sol·licitant:
NOM I COGNOMS
NIF
DATA DE NAIXEMENT
NACIONALITAT
ADREÇA
MUNICIPI
CODI POSTAL
TELÈFON
ADREÇA
DE
ELECTRONIC

CORREU

Dades del representant: (*)
NOM I COGNOMS
NIF
DATA DE NAIXEMENT
NACIONALITAT
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ADREÇA
MUNICIPI
CODI POSTAL
TELÈFON
ADREÇA
DE
ELECTRONIC

CORREU

 D’acord amb l’article 5 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú la representació s’haurà d’acreditar mitjançant
apoderament apud acta per compareixença personal o compareixença
electrònica, registre electrònic d’apoderaments o escriptura pública.
Dades de notificació (marcar el que correspongui):
Persona a notificar
Mitjà preferent de notificació
Sol·licitant

Postal

Representant

Electrònic

EXPOSO:
Primer. Que ha estat convocat el procés de selecció per proveir per sistema de
concurs oposició lliure una plaça de vigilant municipal de la plantilla de
l’Ajuntament de Vilobí del Penedès i creació d’una borsa de treball, mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data
__________________
i anunci extractat publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya en data _____________________
.
Segon. Que declaro que conec el text íntegre de les bases reguladores del
procés selectiu de referència, que les accepto sense reserves i reuneixo les
condicions exigides en les bases esmentades, i que no pateixo cap malaltia ni
estic afectat/da per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb
l’exercici de les funcions del lloc de treball convocat.
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Tercer. Que declaro que no he estat inhabilitat/da ni separat/da, per resolució
disciplinària ferma, del servei de l’Estat, l’Administració Autonòmica o Local i que
no em trobo comprès/a en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat de
les que estableix la legislació vigent (Llei 53/84, de 26 de desembre), o
comprometre’s a exercir l’oportuna opció en el període de temps que preveu
l’article 10 de l’esmentada disposició
Quart. Que no m’han estat imposades sancions governatives com a
conseqüència d’expedient administratiu sancionador per fets que tenen relació
directa amb l’objecte de l’expedient, pel qual s’exigeix una certificació o informe
de conducta en termini dels tres últims anys a aquesta data. (s’adverteix que no
seran objecte de declaració de sancions governatives per actes merament
imprudents ni procedents d’infracció de tràfic).
Cinquè.- Que no em trobo inculpat/ada ni processat/ada, no m’han estat
aplicades mesures de seguretat, no estic implicat/ada en diligències de
processament fonamentat en perillositat social, ni he estat condemnat/ada en
judici de faltes, en els tres últims anys a aquesta data.
Sisè.- Que, així mateix, declaro que són certes totes les dades que figuren en
aquesta sol·licitud, així com la documentació adjunta.
Setè.- Que autoritzo a l’Ajuntament perquè demani el certificat dels antecedents
que puguin constar al Registre Central de Penats, referit a la data d’acabament
de les proves selectives.
Per tot això, SOL·LICITO:
Primer. Que s’admeti la present sol·licitud de participació en el procés de
selecció per proveir per sistema de concurs oposició lliure d’una plaça de vigilant
municipal de la plantilla de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès i creació d’una
borsa de treball.
Segon. Que s’admeti, així mateix, la documentació que s’adjunta a la present
sol·licitud:
1. Fotocòpia del DNI, NIE, o si s’escau passaport.
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2. Fotocòpia del títol acadèmic esmentat en la base tercera, punt d).
3. Fotocòpia del document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de
suficiència (C1) de llengua catalana.
4. Fotocòpia del permís de conduir de la classe B.
5. Currículum vitae acadèmic i professional.
6. Fotocòpia de certificats de serveis prestats, títols, nòmines, rebuts, contractes
de treball i/o altres documents acreditatius dels mèrits al·legats.
A Vilobí del Penedès, _____________________________________.
Signatura

Informem que les dades personals dels/les participants a la convocatòria de provisió de llocs de treball seran
tractades per l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, en qualitat de responsable del tractament, amb finalitats
d’organització dels processos selectius, seguiment del procediment de selecció, avaluació dels/les
candidats/ates i informació sobre la convocatòria i resultats. Les dades seran tractades amb el consentiment
de la persona interessada i en compliment de missió d’interès públic, segons el Capítol I, Títol IV del Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. Es publicaran els resultats de les diferents fases del procediment amb nom, cognoms i quatre dígits
del DNI a la seu electrònica de l’Ajuntament, amb efectes de notificació, en compliment de l’article 45.1.b de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Es
poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del
tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès. Pot consultar informació addicional i detallada
sobre protecció de dades a www.vilobí.cat .
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ANNEX III. Causes d’exclusió mèdica
Seran declarats/ades no aptes els/les aspirants que incorrin en alguna de les
següents causes d’exclusió:
I.- ANTROPOMETRIA:
1.- La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la
mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i
inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no
dominant, pel que fa a les dones.
2.- La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els
homes, i als 3 litres en les dones.
3.- Una alçada mínima d’1,65 m els homes i 1,60 les dones.
II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:
1.

Aparell circulatori

1.1
Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions,
independentment de la seva causa.
1.2

Malformacions de cor o de grans vasos.

1.3

Lesions adquirides de cor o de grans vasos.

1.4

Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.

1.5

Insuficiència coronària.

1.6

Pericarditis activa o residual.

1.7

Insuficiència arterial perifèrica.
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Insuficiència venosa perifèrica.

1.9
Malformacions
Linfedema.

arteriovenoses.

Shunt

i

1.10

Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

2.

Aparell respiratori

aneurismes

arterials.

2.1
Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la
funció respiratòria.
2.2
Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes,
parènquima, pulmó, pleures o tòrax.
3.

Aparell genitourinari

3.1

Malformacions o lesions del tracte genitourinari.

3.2

Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3

Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4

Litiasi del tracte urinari crònica.

3.5

Prolapse genital femení. Endometriosi.

4.

Aparell digestiu

4.1
Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies
biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.
4.2
Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o
l’excreció.
4.3

Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.
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4.4

Úlcera gastroduodenal.

4.5

Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).

4.6

Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

4.7

Pancreopaties cròniques o recidivants.

5.
policial.

Sistema hematopoètic: hemopaties que limitin l’exercici de la funció

6.

Aparell locomotor

6.1
Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure
moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de
les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.
6.2
Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici de l’òrgan de
selecció dificulti l’exercici de les funcions policials.
7.

Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós

7.1
Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat
que afecti un adequat comportament social i laboral.
7.2
Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn
mental orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.
7.3
Trastorns mentals i del comportament causats per consum de
substàncies psicotròpiques.
7.4
Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena
(detecció de metabòlits de drogues d’abús en l’orina).
7.5

Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.
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7.6

Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

7.7

Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

7.8

Tremolor. Tics o espasmes.

7.9

Trastorns de la son.

8.

Glàndules endocrines

8.1

Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

8.2

Diabetis mellitus.

9.
Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana,
micòtica o parasitària).
10.

Òrgans dels sentits

10.1
Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o
protopàtica o del funcionalisme neuromotor.
10.2

Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.

10.3

Queratotomia radial.

10.4

Despreniment de retina.

10.5

Estrabisme manifest i no corregit.

10.6

Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

10.7

Discromatòpsies.

10.8

Glaucoma.
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10.9
Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius
que realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual.
10.10
Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35
dB o de 4.000 Hz a 45 dB.
10.11
Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en
comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.
10.12
Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar,
boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.
10.13

Trastorns en la parla. Quequesa.

11.

Pell, fàneres i glàndules exocrines

11.1
Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que
puguin comprometre la funció policial.
11.2
Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin
comprometre la funció policial o facilitar la identificació.
11.3
Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per
a la funció policial.
11.4

Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.

11.5

Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.

11.6
Altres alteracions dermatològiques que a judici de l’òrgan de selecció
limitin o dificultin l’exercici de la funció policial.
12.

Altres

12.1

Processos neoplàstics.
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12.2
Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions
orgàniques.
12.3

Malalties autoimmunes.

12.4

Diàtesi al·lèrgica.

12.5
Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu
pugui comprometre la funció policial.
En definitiva l’aspirant no ha de tenir cap malaltia, cap seqüela d’accident ni cap
altra deficiència o anomalia física o psíquica que pugui constituir una dificultat,
una limitació o un impediment per la pràctica professional de les funcions de
Vigilant municipal, encara que sigui parcialment.
Vilobí del Penedès, 23 de juliol de 2021.
Francesc Xavier Edo Vargas.
Alcalde.-
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