Ajuntament de
Santa Bàrbara

AJUNTAMENT DE SANTA BARBARA
ANUNCI

L'objecte d'aquestes bases és la creació d'una borsa de treball, mitjançant concurs-oposició, per la
constitució d’una borsa de cobrir temporalment, en règim laboral, una plaça de vigilant/guàrdia
municipal de l’Ajuntament de Santa Bàrbara, vacant a la plantilla de personal laboral de la corporació,
així com la constitució d’una borsa de treball; per necessitats derivades de qualsevol incidència, com
baixes per incapacitat temporal, jubilacions, excedències, etc. dels vigilants de plantilla, i altres
situacions que, de forma motivada, posin de manifest la necessitat de cobrir temporalment algun dels
llocs de treball d’aquest cos.
Règim.
- Grup: AP. Classificació: Escala d'Administració Especial; Subescala: Serveis Especials; Classe:
vigilants. Nombre de vacants: 1.
Règim retributiu.
La plaça té assignada la retribucions bàsiques i complementàries segons el grup de classificació.
Jornada.
Règim de jornada especial, a torns, de forma que l'horari de treball i els permisos es compliran en funció de
les necessitats del servei, i l'Ajuntament podrà fixar jornades laborals diferents de la resta del personal.
Competències i funcions.
Les funcions que integren el contingut de la plaça objecte de la convocatòria són les previstes en la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, corresponents als vigilants i, entre elles, amb
caràcter enunciatiu:
Funcions Generals:

1. Atendre el públic o el personal de la corporació municipal presencialment, telefònicament o
telemàticament, realitzant les gestions que d’aquesta atenció es requereixi i informant sobre aquelles
qüestions per les que estigui facultat i/o derivant cap a l’àmbit o persona que correspongui.
2. Efectuar tasques d’informació i atenció a la ciutadania relacionada amb la seguretat, procediments,
normativa, etc.
3. Atendre l’emissora de radio, telèfon, etc.
4. Executar les funcions establertes per la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de
Catalunya corresponents als vigilants, i en particular:
• Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals
• Encarregar-se de l’obertura i tancament de les instal·lacions i dependències municipals.
• Controlar i fer el seguiment dels horaris d’obertura i tancament de les diferents instal·lacions i
dependències municipals.
• Comunicar qualsevol incidència que es produeixi a la via pública que s’hagi de resoldre (senyals
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BASES QUE REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA
DE TREBALL, PER LA COBERTURA AMB CARÀCTER TEMPORAL, DE LLOCS DE TREBALL DE
VIGILANT MUNICIPAL/GUARDIA MUNICIPAL, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE

| https://dipta.cat/ebop/

Per Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Santa Bàrbara de data 11 d’agost de 2020, es va resoldre
aprovar les bases i la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de vigilants/guàrdies
municipals, d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen:

Funcions Específiques.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control del trànsit, en general, i en especial a les entrades i sortides dels col·legis.
Rebre i lliurar citacions del Jutjat de Pau i d’altres Jutjats.
Patrullar pel terme municipal (també pels seus camins).
Prevenir accidents, robatoris i danys al terme municipal.
Informar, detectar anomalies a la via pública i informar sobre la normativa municipal de civisme.
Obrir i tancar equipaments en funció dels horaris de les activitats.
Repartir correspondència, citacions i notificacions de l’Ajuntament.
Capturar i custodiar animals abandonats.
Ocasionalment, fer visites a obres.
Ocasionalment, traslladar fons monetaris a les entitats bancàries.
Ocasionalment, realitzar compres de material d’oficina.
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en mal estat, vandalisme, avaries, etc.).
• Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació
• Patrullar tot el terme municipal.
• Controlar, regular i senyalitzar el trànsit, presencialment si és necessari, llocs d’interès i altres
zones que necessitin un recolzament exprés (obres, accidents, autocars escolars, actes
populars, etc.).
• Formular denúncies per infraccions a les normes de circulació i ordenar la retirada de vehicles,
si s’escau.
• Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el que disposen les
lleis
• Donar suport a tots els cossos i serveis implicats en els plans de protecció civil de la corporació.
• Col·laborar per garantir la seguretat i bona convivència de la ciutadania del municipi.
• Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de
les altres disposicions i actes municipals.
• Formular denúncies per incompliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les
resolucions i d’altres disposicions i normes municipals.
• Vetllar pel compliment cívic de la ciutadania en actes públics i comportaments individuals.
• Fer el seguiment de les festes i esdeveniments públics del municipi.
• Qualsevol altra funció de vigilant que, d’acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada
• Vetllar pel compliment de la normativa protectora del medi ambient i l’entorn.
• Donar cobertura a tots els actes i serveis que organitzi i/o requereixi la corporació.
• Executar funcions bàsiques de suport administratiu dins del seu àmbit d’actuació
• Omplir i redactar documents pel desenvolupament de les seves funcions (informes, denúncies,
etc.), classificar-los i arxivar-los.
• Inventariar materials, béns i tot tipus d’equips de la unitat organitzativa d’adscripció.
• Utilitzar aplicacions informàtiques, mantenir actualitzades bases de dades.
• Executar les ordres rebudes pels comandaments superiors, jutjats o la resta dels òrgans
competents.
• Donar suport a la resta de les unitats del cos de manera polivalent.
• Informar al superior jeràrquic sobre els resultats dels treballs efectuats.
• Col·laborar amb altres unitats organitzatives en aquells casos en què es requereixi una actuació
conjunta.
• Revisar i proposar millores en les pròpies tasques. Proposar millores en el seu àmbit d’adscripció.
• Col·laborar, en situacions puntuals, en la realització de tasques dels superiors jeràrquics
immediats dins del seu àmbit de gestió.
• Assistir i participar en reunions o grups de treball als quals sigui designat assumint el rol que li
sigui requerit.
• I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes en el seu àmbit
de gestió.
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La present convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, el tauler d'anuncis de la
corporació, a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Portal de Transparència de l’Ajuntament.
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b) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques i no patir cap malaltia ni tenir cap impediment
físic o psíquic que impedeixin exercir normalment les corresponents funcions corresponguin.
c) Haver complert divuit anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
e) Estar en possessió del certificat d’escolaritat
f) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar
inhabilitat/da absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o
per a exercir funcions similars a les que es desenvolupaven.
g) Complir les condicions específiques per exercir les funcions que dins el grup professional li poden
ser encomanades.
h) Posseir el certificat de coneixements de nivell B2 -Certificat de nivell intermedi de català de la Direcció
General de Política Lingüística o 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 Direcció General 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 de provisió de llocs de treball de les administracions públiques
de Catalunya.
En cas que els/les aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit,
el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del
mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.
No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del 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 de provisió
de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova
de coneixements de la llengua catalana:

• les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de
personal per accedir a l’Ajuntament de Santa Bàrbara en què hi hagués establerta una prova de
català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria,
• les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció
realitzats per l’Ajuntament de Santa Bàrbara dins la mateixa oferta pública d’ocupació.
i) Estar en possessió dels permisos de conduir de la classe B
j) Disposar del Certificat negatiu del Registre Central de Penals i Rebels.
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a) Tenir la nacionalitat espanyola
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Per ser admès i prendre part en la convocatòria, els aspirants han de reunir, a la data d’acabament del
termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:
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BASE 2a. REQUISITS DELS ASPIRANTS
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Les dades personals que faciliteu en aquesta sol·licitud seran tractades amb la finalitat de gestionar-la.
Les dades facilitades es conservaran a efectes històrics, estadístics i científics, i quan ja no siguin
necessàries per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la
destrucció total de les dades personals. No es prendran decisions automatitzades sobre la base
d’aquest perfil.
La base jurídica del tractament és l’exercici de poders públics i l’execució d’un contracte o relació de
serveis on la persona aspirant és part o per l’aplicació a petició d’aquest de mesures prèvies a la relació
contractual/de serveis. La manca d’aportació de les referides dades tindrà els efectes no poder
gestionar la sol·licitud. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de Santa
Bàrbara està tractant dades personals que li concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres
motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació
del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar
reclamacions.
Els interessats poden oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació
particular, a que les dades personals que li afectin siguin objecte d’un tractament basat en una missió
realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament; o
bé basat en que el tractament és necessari per la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel
responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els
interessos o els drets o llibertats fonamentals de l’interessat.
Si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podeu presentar una reclamació
davant l’autoritat de control, Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Igualment podeu posar-vos en
contacte amb el Delegat de protecció de Dades, pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament
de les vostres dades personals i a l’exercici dels vostres drets, sent les seves dades de contacte:
ajuntament@santabarbara.cat
Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de l’Ajuntament o en qualsevol dels llocs a
què fa referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques en relació amb la disposició derogatòria i la disp. transitòria 4a d’aquesta llei.
Els aspirants han de manifestar en la sol·licitud que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits en
aquestes Bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les
sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.
La documentació a presentar juntament amb la sol·licitud és:
▪

Fotocòpia simple del DNI.
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L’Ajuntament de Santa Bàrbara és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que
facilitin els aspirants en emplenar la sol·licitud, sent les seves dades de contacte: Ajuntament de Santa
Bàrbara, C/ Rota de l’alto, 2 ,1r.- 43570, Santa Bàrbara, tfn. 977717000, e-mail:
ajuntament@santabarbara.cat.
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Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant
instància adreçada a l’alcalde de l’Ajuntament de Santa Bàrbara. En concret es presentarà el model
d’instància que estirà disponible la pàgina web de l’Ajuntament, i segons el model que es recull en
l’Annex III d’aquestes bases, en la que hi faran constar que es compleixen les condicions de capacitat
i els requisits exigits en la base segona de la convocatòria referits a la data de finalització del termini
fixat per a la presentació de sol·licituds, amb independència de la seva posterior acreditació en finalitzar
el procés selectiu.
El termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona i finalitza als 20 dies naturals següents a comptar des de l’endemà
d’aquesta publicació.
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BASE 3a. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

▪
▪

La no presentació d'aquest certificat comporta l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés
selectiu.
El termini per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona i finalitza als 20 dies naturals següents a comptar des de l’endemà
d’aquesta publicació.
Per tal de ser admès, la sol·licitud (s’adjunta a aquestes bases, com a Annex III, un model d’instància,
també serà facilitat pel propi Ajuntament en la seva pàgina web) es presentarà al Registre General de
l’Ajuntament o en les formes establertes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú. Cal que els aspirants manifestin en les seves sol·licituds que compleixen tots i
cadascun dels requisits exigits, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la
presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés
selectiu.
Això no obstant, en cas que els aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català, cal que ho
acreditin documentalment, com a màxim, abans de l’inici de la prova de català corresponent.
Per a la fase de concurs, cal que amb la sol·licitud es presenti una relació dels mèrits al·legats així com
els justificants acreditatius d’aquests mèrits, mitjançant document original o fotocòpia compulsada. Tota
aquesta documentació s’ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas contrari,
no pot ser valorada pel tribunal. Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats
degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya.
El president de la Corporació, a petició pròpia o a proposta del president del tribunal qualificador, pot
demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha
inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants.
BASE 4a. ADMISSIO DELS ASPIRANTS
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’alcaldia dictarà resolució en el termini
màxim de quinze naturals, declarant aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. En l’esmentada
resolució s’han d’indicar els llocs on es troben exposades al públic la llista completa dels aspirants
admesos i exclosos amb indicació, en aquest últim supòsit, de la causa de no admissió. També hi
constarà el lloc, la data i l'hora de començament de les proves i la composició del Tribunal.
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▪
▪
▪

Currículum vitae acadèmic i professional. Els mèrits que constin al currículum però que no
quedin acreditats documentalment no seran valorats.
Fotocòpia simple de la titulació acadèmica requerida.
Documentació acreditativa de coneixement del nivell B2 de la llengua catalana.
Original o fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. L’experiència
professional s’acreditarà mitjançant l’aportació d’un certificat de serveis previs emès per
l’Administració Pública corresponent on s’hagin prestat els serveis. Els cursos i seminaris
s’hauran d’acreditar mitjançant títol o certificat emès per l’entitat organitzadora on s’acrediti el
número d’hores. En cas que no constés el detall d’hores es valoraran amb la puntuació mínima.
La justificació de mèrits s'haurà de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds per
prendre part en el procés selectiu. Qualsevol document fora d'aquest termini no serà tingut en
compte pel Tribunal qualificador.
Fotocòpia simple del permís de conduir de la classe B.
Certificat de reconeixement mèdic que acrediti:
▪ Que no es detecta en l’aspirant l’existència de cap de les exclusions mèdiques que es
relacionen en l’annex de les bases que l’invalidi a l’exercici de la professió.
▪ Que reuneix les condicions físiques necessàries per a dur a terme les proves físiques de
la base sisena.
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Si no s’hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci, les llistes d’aspirants admesos i exclosos
es consideraran elevades a definitives sense necessitat de nova resolució i posterior publicació. Si se’n
produeixen, l’Alcaldia ha de resoldre estimar-les o desestimar-les definitivament, en el termini dels 30
dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i ha de notificar les resolucions,
individualment, als aspirant que les hagi presentat. Tot seguit, s’ha d’esmenar la llista d’admesos i
exclosos i s’ha de publicar l’esmena al BOPT a la seu electrònica de l’Ajuntament. Si manca la resolució
expressa, les al·legacions s’han d’entendre desestimades.
Els aspirants admesos seran convocats, en crida única.
BASE 5a. TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat
i professionalitat dels seus membres i tots els seus membres han de tenir una titulació igual o superior
a l’exigida per a l’accés als llocs de treball. Es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona. El
personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran
formar part del tribunal qualificador.
El pertànyer al tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta
pertinença en representació o per compte d’altri.
La designació nominal dels membres del tribunal, que ha d’incloure la dels respectius suplents,
correspon al President de la Corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista
d’admesos i exclosos.
El tribunal pot disposar la incorporació d’assessors/es especialistes per a totes o alguna de les proves,
en l’exercici de la seva funció, actuaran amb veu, però sense vot. En concret, actuaran com a persones
assessores, en la fase d'oposició, un assessor per valorar l'aptitud física dels aspirants i un assessor o
assessora per dur a terme el test psicotècnic.
La composició del tribunal s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus membres vocals han
de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places de la convocatòria.
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus
membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del
secretari. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, ha de
resoldre el vot de qui actuï com a president/a. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret del qui
exerceixi com a secretari/a del tribunal, l’actuació de la qual és de fedatari. No obstant això, aquesta
persona tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal qualificador computant-se com un únic
vot.
La participació en el tribunal qualificador pot donar lloc a la indemnització reglamentària, en concepte
d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre
indemnitzacions per raó del servei.
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Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran
desestimades.
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Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim de 10 dies naturals a la finalització del
termini per a la presentació.

| https://dipta.cat/ebop/

Aquesta resolució es publicarà a la Seu Electrònica de l’Ajuntament i es concedirà un termini de 10 dies
hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Aquesta publicació substitueix la notificació individual
als interessats, d’acord amb l’art. 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
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Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels
motius de l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic.

Només hi ha una convocatòria per a cada exercici. Els aspirants que no compareguin a la crida del tribunal
qualificador per al desenvolupament dels exercicis o proves a realitzar al lloc, data i hora que s’assenyali
hauran de ser exclosos, excepte en els casos degudament justificats i discrecionalment apreciats pel tribunal
qualificador i sempre i quan no es perjudiqui la igualtat entre els aspirants.
La data, l'horari i el lloc de celebració de les proves, així com les puntuacions obtingudes pels aspirants en
cada exercici, s’exposaran en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica.
El Tribunal podrà demanar en tot moment als aspirants la seva identificació i, per tant, hauran de
concórrer a totes les proves proveïts del DNI.
L’ordre d’actuació dels aspirants per aquells exercicis que no es puguin realitzar conjuntament s’ha de
determinar de conformitat amb el resultat del sorteig públic únic realitzat prèviament per a determinar l’ordre
d’actuació dels aspirants en totes les proves selectives d’ingrés i de promoció interna que es celebrin durant
l’any.
Per a possibilitar la màxima agilitat en la selecció, si el tribunal qualificador ho creu oportú, els exercicis es
poden realitzar simultàniament i es pot realitzar més d’una prova en una mateixa sessió.
Les qualificacions de les proves que no es valorin amb l’apte o no apte s’han d’expressar en números, essent
necessari obtenir la puntuació mínima per passar a la següent prova o en el cas de ser l’última prova, per
passar a la fase del concurs.
La puntuació dels aspirants en cadascuna de les proves és la mitjana aritmètica de les qualificacions
atorgades per cadascun dels membres assistents del tribunal qualificador.
El resultat final de l’oposició és la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les proves puntuables
realitzades.
És necessari superar les proves per passar a la fase del concurs.
El sistema de selecció serà per concurs-oposició lliure, amb la fase prèvia de coneixements de llengua
catalana per aquells aspirants que no ho hagin acreditat prèviament segons l’establert en aquestes
Bases.
La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal.
Queden exempts de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin documentalment fins
al moment previ de realitzar aquesta prova estar en possessió del nivell B2 o superior de la Direcció
General de Política Lingüística o titulació equivalent, segons l’establert en aquestes bases i es
consideraran com a aptes.
Aquesta prova es qualificarà com apte o no apte. Els aspirants qualificats com NO APTES seran
eliminats del procés selectiu.
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BASE 6a. PROCÉS SELECTIU
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En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans
col·legiats contingudes al Cap. II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.
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De cada sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel
secretari/ària, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau del president/a, i per tots els membres.
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Per realitzar aquestes proves, l’òrgan de selecció comptarà amb l’assessorament de persones
tècniques especialitzades del consorci de normalització lingüística.

Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al Tribunal un certificat mèdic oficial
expedit durant els tres mesos anteriors de la data de realització de la prova en el qual es faci constar
que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme, d’acord amb l’establert a
l’Annex I. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés
selectiu.
Les proves físiques tenen per objecte comprovar, entre d’altres coses, les condicions de força, agilitat,
rapidesa i resistència de l’aspirant.
Consta de les següents proves que s’especifiquen a continuació:

a)
b)

c)

d)

Velocitat: Consisteix a córrer una distància de 50 metres al màxim de les possibilitats.
Potència de cames: salt de longitud sense carrera. Els aspirants es situen dempeus darrera la línia
de sortida. Flexionant els genolls i ajudant-se amb els braços salta simultàniament amb els dos
peus la màxima distància possible. Es realitzaran tres intents i puntuarà aquell que hagi obtingut
la distància més llarga.
Força de braços: Els opositors realitzaran un màxim de tres llançaments amb la pilota medicinal
de 3 quilos i puntuarà el millor de tres intents. L’exercici es realitzarà de la forma següent: dret/a
amb les cames paral·leles als malucs i els braços flexionats darrera el clatell, es llança cap al
davant sense aixecar els talons ni les puntes dels peus.
Resistència: Consistirà en córrer una longitud de 1.000 m en el menor temps possible.

Es valoraran de conformitat amb els barems que figuren en l’Annex III, tenint en compte la correcció
d’edat i sexe en les proves.
No es podrà provar cap element o material abans de la realització d’una prova física.
La referència de l’edat de l’aspirant es calcularà a l’últim dia de presentació d’instàncies.
L’ordre de realització de cadascuna de les proves serà el que determini el Tribunal.
Cadascuna de les quatre proves es puntuarà de 0 a 10 punts i caldrà superar almenys tres de les quatre
proves amb una puntuació mínima de 5 punts per fer mitja entre elles.
La qualificació final serà la suma de cadascun dels resultats obtinguts en cada prova dividit entre quatre,
i serà necessària una puntuació mínima de 5 punts per superar l’exercici i ser declarat apte/a. Els
aspirants amb una puntuació menor de 5 punts seran declarats no aptes.
Aquest exercici es qualificarà d’apte/a o no apte/a i serà necessària la qualificació d’apte/a per superar
l’exercici i passar al següent.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques
especialitzades en educació física.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:Pl. Alcalde Cid i Cid, 1 · 43570 Santa Bàrbara · Tel. 977 71 70 00 · Fax 977 71 92 85 · ajuntament@santabarbara.cat · http://www.santabarbara.cat
ANTONIO OLLÉS MOLÍAS - DNI ** (SIG) el dia 11/08/2020 a les 11:34:22

Pàg. 8-19

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 285D3CC4A4BA4FB5AC21687910EEEA69 i data d'emissió 12/08/2020 a les 08:45:23

1r. exercici. Aptitud física
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Les proves de l’oposició consisteixen en el desenvolupament dels exercicis següents, que tenen
caràcter d’obligatoris i eliminatoris.
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FASE D’OPOSICIÓ:
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2n. Exercici. Psicotècnic

En la prova psicotècnica, es tindran en compte les pautes previstes a la Resolució INT/2403/2015.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal 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.
3r. Exercici. Prova pràctica:
Consisteix en la realització d'un supòsit de caràcter pràctic proposat pel tribunal, i relacionat amb les
funcions, atribucions i comeses pròpies de les places objecte de la convocatòria, quedant a judici del
tribunal el seu contingut, característiques i forma de realització. El tribunal té competència per
determinar la durada màxima.
La valoració d’aquesta prova és de 0 a 10 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 5 per a superar-la. Aquesta
prova és de caràcter eliminatori i quedaran eliminats els aspirants que no aconsegueixin un mínim
de 5 punts que seran considerats com a NO APTE/A.
En aquest exercici es valoren fonamentalment la capacitat de raciocini, la sistemàtica en el plantejament
i formulació de conclusions i el coneixement i adequada aplicació dels continguts teòrics.
Si les característiques de la fase d’oposició ho requereix, les proves escrites es llegiran davant del
tribunal qualificador.
FASE DE CONCURS:
a) Experiència professional:
Consistirà en la valoració dels mèrits aportats documentalment per les persones aspirants, en el
moment de la presentació de les sol·licituds, d'acord amb els barems següents:
a) Experiència laboral, desenvolupant tasques relacionades amb les funcions del lloc a
ocupar. Puntuació màxima 2,5 punts.
- Per serveis prestats a l’Administració pública desenvolupant les funcions pròpies de guàrdia municipal,
vigilant o agent de les forces o cossos de seguretat, independentment de la relació funcionarial o laboral.
Es valorarà a raó de 0,10 punts per cada mes complet treballat, o fracció mensual que proporcionalment
li correspongui.
Documents justificatius: certificat expedit per l’administració pública on s’hagin prestat els serveis,
indicant la categoria realitzada.
- Per experiència laboral en empreses privades, fent funcions de vigilant o guarda de seguretat privada.
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A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal dels 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 del tribunal.
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Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil
requerit per a l’exercici de les funcions de vigilant.
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Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat
baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els
resultats obtinguts.
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Es valorarà a raó de 0,05 punts per cada mes complet treballat, o fracció mensual que proporcionalment
li correspongui.

Documents justificatius: informe de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social, i a més a més la presentació de fotocòpies simples de contractes de treball, fulls de
nòmina, certificats de l’empresa contractant o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis
prestats.
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b) Formació professional:
- Per haver superat el curs de vigilant municipal portat a terme a l‘Escola de Policia de Catalunya/Institut
de Seguretat Pública de Catalunya: 3 punts
-Per cursos organitzats o homologats per les administracions públiques o realitzats per organitzacions
sindicals, relacionats amb la tasca dels vigilants municipals o policies locals, fins un màxim de 1,50
punts, segons el següent barrem:
Per curs de fins a 10 hores de durada
Per curs de 11 a 20 hores de durada
Per curs de 21 a 40 hores de durada
Per curs de més de 40 hores de durada

0,05 punts
0,15 punts
0,25 punts
0,35 punts

Els cursos i seminaris s’hauran d’acreditar mitjançant títol o certificat emès per l’entitat organitzadora
on s’acrediti el número d’hores. En cas que no constés el detall d’hores es valoraran amb la puntuació
mínima.
Aquests cursos no podran tenir una antiguitat major de deu anys des de la data de finalització de
presentació d’instàncies.
• Nivell de coneixement de la llengua catalana:
Es valoraran els certificats superiors al nivell de català B1 de la Direcció General de Política Lingüística
del Departament de Cultura, o altres equivalents:

- Per acreditar el nivell superior de català (C1 o C2) 1 punt.
• Titulacions acadèmiques i distincions
Es valoraran els títols superiors al nivell exigit a la convocatòria en el sentit següent:

- Per un títol de batxillerat o FP1/FP2: 1,50 punts.
- Per un títol de grau universitari o superior: 2,00 punt.
Només es computarà un títol en aquest apartat. En cas de disposar de diversos títols, només cal
presentar-ne un ja que únicament es comptarà el de major grau.
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 10 punts.
Entrevista personal (opcional).
L'òrgan de selecció podrà, si ho considera adient, efectuar una entrevista personal per valorar
l’adequació del perfil professional de la persona aspirant en relació amb les característiques,
competències professionals i funcions de la plaça, i es podrà estendre al seu currículum vitae. En cas
que així es determini, aquesta entrevista serà obligatòria pels aspirants.
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No es computen els serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.
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En cas d’empat, l’ordre s’ha d’establir atenent, en primer lloc, en favor de l’aspirant que hagi obtingut
major puntuació en la fase d’oposició, i en cas de persistir l’empat, major puntuació en l’apartat
d’experiència professional de la fase de concurs. Per últim, s’ha d’acudir al sorteig, si escau.
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BASE 7a. APROVACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL I VIGÈNCIA.
Un cop finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elevarà a l'Alcalde la proposta amb la llista
de les persones que han aprovat el procés selectiu, en una relació ordenada segons la puntuació total
obtinguda per tal que l'Alcalde, mitjançant resolució, aprovi la llista de persones que per estricte ordre
de puntuació, podran cobrir les places vacants i les substitucions, en règim d'interinitat.
La puntuació final de les proves selectives i la llista d’aprovats s’ha de publicar a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Santa Bàrbara i al Portal de transparència, als efectes de considerar-se notificada
aquesta resolució a totes les persones interessades.
Aquesta borsa de treball té una vigència de 3 anys, llevat que s’acordi renovar-la per necessitats
pròpies.
En cas que cap dels aspirants superi el procés selectiu el tribunal ha de declarar deserta la convocatòria.
BASE 8a. FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL
En el moment que hi hagi la necessitat de cobrir interinament una plaça vacant o cobrir una substitució,
s'oferirà a les persones aspirants el nomenament per rigorós ordre de puntuació de la borsa i es
procedirà de la forma següent:
Primer. L’Ajuntament de Santa Bàrbara intentarà contactar amb la persona candidata, mitjançant
comunicació telefònica i correu electrònic. Es realitzaran dues trucades telefòniques en franges horàries
diferents a intervals no inferiors a 1 hora i també s’enviarà un whatsApp i un correu electrònic, durant
el mateix dia. L’Ajuntament esperarà un temps de quatre hores des de la tramesa del correu electrònic,
per rebre resposta de l’aspirant.
En el cas de no haver-hi pogut contactar durant el temps esmentat, el candidat o candidata mantindrà
la seva posició a la borsa per ulteriors necessitats i es contactarà amb la persona següent de la llista,
de la mateixa manera indicada anteriorment.
Correspon als aspirants l'obligació de facilitar i actualitzar en tot moment l'adreça de correu electrònic i
els números de contacte telefònic adequats.
Segon. Si la persona aspirant proposada no acceptés la proposta de nomenament podrà ser nomenada
la persona que ocupi el lloc immediatament següent de la llista, i així successivament.
La persona que no accepti la proposta de nomenament mantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors
necessitats, sempre i quan ho justifiqui d'acord amb les situacions següents:
➢ Trobar-se en situació o funcionarial o laboral activa de durada i condicions de jornada superiors a la
que s'ofereix.
➢ Trobar-se ocupant interinament un altre lloc de treball de l’Ajuntament de Santa Bàrbara.
➢ Trobar-se en situació de permís de maternitat o paternitat, adopció o acolliment.
➢ Trobar-se en situació de baixa mèdica.
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L'òrgan de selecció la valorarà fins a un màxim de 0,50 punts.
L’ordre de classificació definitiu dels aspirants serà el resultat de sumar les fases d’oposició, concurs i
entrevista personal (en aquest cas si el tribunal ho acordés).
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Aquestes situacions hauran de justificar-se documentalment en el termini màxim de 10 dies naturals a
la data de la proposta de nomenament de l’Ajuntament. En cas de no justificar-se dins d'aquest termini
passarà a ocupar el darrer lloc de la llista.
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a) Declaració jurada de no trobar-se inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions
públiques ni haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració
pública.
b) Declaració responsable de no estar inclòs/a en cap dels supòsits d’incompatibilitats previstos a la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques.
c) Documents originals del requisits exigits en la base 2a.
Si la persona aspirant proposada no presenta la documentació indicada o no compareix a l’acte de
presa de possessió, de forma injustificada i per causes imputables exclusivament a ella, perdrà tots els
drets que es puguin derivar de la seva participació a aquesta convocatòria i deixarà de formar part de
la borsa de treball, sens perjudici de la responsabilitat en què pugui haver incorregut i de les actuacions
que puguin recaure sobre seu.
En aquests supòsits, així com si es produís la renúncia de la persona aspirant proposada, l’Alcalde
formularà proposta de nomenament a favor de la persona que ocupi el lloc immediatament següent de
la llista, i així successivament.
Seran causes d’exclusió de la borsa de treball:
-

-

-

No superar el període de prova establert.
Estar sancionat/ada per resolució ferma en via administrativa d’un expedient disciplinari incoat
per la comissió d’una falta greu o molt greu.
Rebutjar, encara que justificadament, tres ofertes de treball, llevat que sigui per causa de baixa
mèdica o altre causa de suspensió establerta expressament en aquestes Bases. Tal i com s’ha
indicat, el rebuig de la primera i segona oferta de treball comportarà que la persona se situï a l’última
posició de la borsa.
Haver estat impossible la localització de la persona en tres propostes de treball amb el benentès que
és d’exclusiva responsabilitat d’aquesta facilitar una adreça de correu electrònic i telèfon, i comunicar
els canvis que s’hi produeixin.
Haver-se informat desfavorablement la prestació del servei.
La voluntat expressa de l’aspirant de ser exclòs de la borsa.
No presentar la documentació per acreditar les condicions de capacitat i els requisits exigits en
aquestes Bases amb anterioritat al nomenament.

Quart. Període de prova.
El nomenament tindrà un període de prova, per al personal de nou ingrés, de 3 mesos, durant el qual,
aquest exercirà la seva tasca d’acord amb el contingut del seu lloc de treball i amb dret a percebre les
retribucions que corresponguin, segons la normativa vigent. En el cas de nomenaments amb una
durada inferior als tres mesos, el període de prova serà de la meitat al de durada de la relació.
En el cas de diversos nomenaments a favor de la mateixa persona, els períodes de prova acumulats
no superaran els tres mesos.
Acabat el període de prova, l’Alcalde o el regidor responsable del servei de vigilants municipals
elaborarà un informe vinculant, on es farà una valoració, basada en els aspectes següents:
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Tercer. Les persones que hagin de ser nomenades hauran de presentar a l’Ajuntament, quan siguin
convocades, els documents següents:
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2.- Superació en el Treball
2.1. Interès per adquirir nous coneixements
3.- Relacions amb la comunitat
3.1. Ser educat i respectuós
3.2. Donar bona imatge
4.- Integració en la feina
4.1. Adaptació al lloc de treball
4.2. Desenvolupament amb els companys
4.3. No crear conflictes
En el cas de no superar la valoració del període de prova, per no assumir el nivell suficient d’integració,
eficiència i eficàcia al lloc de treball, l’aspirant serà declarat no apte/a per resolució motivada de
l’Alcaldia, amb tràmit d’audiència previ i perdrà en conseqüència tots els seus drets en relació al
nomenament i a la permanència en la borsa.
Cinquè. Si durant la vigència de la relació funcionarial la persona presenta la renúncia voluntària,
passarà a ocupar el darrer lloc de la borsa de treball.
Sisè. Quan la persona aspirant finalitzi la relació funcionarial mantindrà la seva posició a la borsa de
treball.
Setè. En els casos en què durant el període de prova o en finalitzar la relació, hi hagi un informe negatiu
de la persona responsable del servei, la persona aspirant deixarà de formar part de la borsa de treball.
9.- Incompatibilitats, règim de servei i incidències.
Serà aplicable la normativa vigent sobre règim d'incompatibilitat en el sector públic.
Pel que fa a la determinació i adscripció del lloc de treball, comeses i règim horari, el treballador o la
treballadora se subjectarà als acords i resolucions que adopti l'Ajuntament.
El Tribunal està qualificat per resoldre els dubtes i discrepàncies que s'originin durant el
desenvolupament del procés de selecció.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. En tot allò no previst en aquestes bases s’ha d’aplicar la normativa següent:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s’estableixen les regles bàsiques i els programes
mínims a que ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d’Administració local.
Reial decret 456/1986, de 10 de febrer, sobre retribucions dels funcionaris en pràctiques.
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1.- Professionalitat
1.1. Interès per la bona execució de les tasques encomanades
1.2. Saber actuar amb la rapidesa necessària
1.3. Solucionar els problemes
1.4. Puntualitat

g)
h)
i)
j)
k)
l)

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes
de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
Decret 359/1986, de 4 de desembre, pel qual s’estableix la fórmula de jurament o promesa en la
presa de possessió de funcionaris d’Administració de la Generalitat de Catalunya.
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Segona. Règim de recursos
Contra les resolucions de l’Alcaldia, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, dins del termini
d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o directament recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que es tracta d’òrgans col·legiats
dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa,
es pot interposar recurs d’alçada davant l'alcalde en el termini i amb els efectes que estableixen els
articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament, i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
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A) Ulls i visió:
L’agudesa visual sense correcció haurà de ser no inferior a 0.3 en l’ull pitjor i 0.7 en l’ull millor. L’agudesa
binocular haurà de ser no inferior a un 0.7.
Seran causes d’exclusió les disminucions significatives del camp visual i les alteracions importants de
la visió cromàtica.
B) Audició:
Es realitzarà una audiometria. L’agudesa auditiva ha de ser superior al 75% de l’agudesa normal en
ambdues oïdes, i no patir cap trauma sonor.
C) Sistema vascular:
Serà causa d’exclusió les cardiopaties congènites, valvulopaties, la insuficiència cardíaca, hipertensió i
en general, qualsevol cardiopatia que dificulti l’exercici normal de la funció, així com les varius o
insuficiència venosa perifèrica no lleus.
D) Sistemes muscular i esquelètic:
Serà considerada com a causa d’exclusió tota anomalia esquelètica que afecti la locomoció, la cursa,
la mobilitat del tronc, dels membres superiors, inferiors i malucs, així com les deficiències en l’estàtica
de la columna vertebral,amb independència de la seva intensitat.
E) Proves de laboratori:
Serà causa d’exclusió la detecció en proves de laboratori de nivells anòmals en l’anàlisi de glucèmies,
així com l’addicció o consum de substàncies psicotròpiques i l’enolisme, i alteracions significatives de
l’hemograma.
F) Aparell respiratori:
La insuficiència respiratòria que dificulti l’exercici de la funció pot ser causa d’exclusió, mitjançant la
valoració d’una espirometria.
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ANNEX II – BAREM PROVES FÍSIQUES
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Puntuació
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Inferior a 35 anys

De 35 anys a 40

Més de 41 anys

2,40 m
2,20 m
2,10 m
2,00 m
1,90 m
1,80 m
1,70 m
1,60 m
1,50 m
1,40 m
menys de 1,40 m

2,25 m
2,15 m
2,05 m
1,95 m
1,85 m
1,75 m
1,65 m
1,55 m
1,45 m
1,35 m
menys de 1,35 m

2,20 m
2,10 m
2,00 m
1,90 m
1,80 m
1,70 m
1,60 m
1,50 m
1,40 m
1,30 m
menys de 1,30 m

DONES
Puntuació

Inferior a 35 anys

De 35 anys a 40

Més de 41 anys

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2,10 m
2,00 m
1,90 m
1,80 m
1,70 m
1,60 m
1,50 m
1,40 m
1,30 m
1,20 m
menys de 1,20 m

2,05 m
1,95 m
1,85 m
1,75 m
1,65 m
1,55 m
1,45 m
1,35 m
1,25 m
1,15 m
menys de 1,15 m

2,00 m
1,90 m
1,80 m
1,70 m
1,60 m
1,50 m
1,40 m
1,30 m
1,20 m
1,10 m
menys de 1,10 m

VELOCITAT 50 m.
HOMES
Puntuació
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Inferior a 35 anys

De 35 anys en endavant

7,50’’
7,80’’
8,10’’
8,40’’
8,70’’
9,00’’
9,30’’
9,60’’
9,90’’

8,10’’
8,40’’
8,70’’
9,00’’
9,30’’
9,60’’
9,90’’
10,20’’
10,50’’
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SALT HORITZONTAL (m.)
HOMES
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1
0

10,20’’
més de 10,20’’

10,80’’
més de 10,80’’
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Puntuació
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Inferior a 35 anys

De 35 anys en endavant

8,30’’
8,60’’
8,90’’
9,20’’
9,50’’
9,80’’
10,10’’
10,40’’
10,70’’
11,00’’
més de 11,00’’

8,50’’
8,80’’
9,10’’
9,40’’
9,70’’
10,00’’
10,30’’
10,60’’
10,90’’
11,20’’
més de 11,20’’

LLANÇAMENT

DE PILOTA MEDICINAL 3 Kg (m.)
HOMES
Puntuació
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Inferior a 35 anys
9,50 m
9,00 m
8,50 m
8,00 m
7,50 m
7,00 m
6,50 m
6,00 m
5,50 m
5,00 m
menys de 5,00 m

De 35 anys a 40

Més de 41 anys

9,00 m
8,50 m
8,00 m
7,50 m
7,00 m
6,50 m
6,00 m
5,50 m
5,00 m
4,50 m
menys de 4,50 m

8,50 m
8,00 m
7,50 m
7,00 m
6,50 m
6,00 m
5,50 m
5,00 m
4,50 m
4,00 m
menys de 4,00 m

De 35 anys a 40

Més de 41 anys

7,00 m
6,50 m
6,00 m
5,50 m
5,00 m
4,50 m

6,50 m
6,00 m
5,50 m
5,00 m
4,50 m
4,00 m

DONES
Puntuació
10
9
8
7
6
5

Inferior a 35 anys
7,50 m
7,00 m
6,50 m
6,00 m
5,50 m
5,00 m
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DONES

4
3
2
1
0

4,50 m
4,00 m
3,50 m
3,00 m
menys de 3,00 m

4,00 m
3,50 m
3,00 m
2,50 m
menys de 2,50 m

3,50 m
3,00 m
2,50 m
2,00 m
menys de 2,00 m

De 35 anys a 40

Més de 41 anys

3,50’’
3,55’’
4,00’’
4,05’’
4,10’’
4,15’’
4,20’’
4,35’’
4,50’’
5,05’’
més de 5,05’’

4,00’’
4,05’’
4,10’’
4,15’’
4,20’’
4,25’’
4,30’’
4,45’’
5,00’’
5,15’’
més de 5,15’’

RESISTÈNCIA 1.000 metres
HOMES
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Puntuació
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Inferior a 35 anys
3,45’’
3,50’’
3,55’’
4,00’’
4,05’’
4,10’’
4,15’’
4,30’’
4,45’’
5,00’’
menys de 5,00’’

DONES
Puntuació
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Inferior a 35 anys
4,30’’
4,35’’
4,40’’
4,45’’
4,50’’
4,55’’
5,00’’
5,15’’
5,30’’
5,45’’
més de 5’45’’

De 35 anys a 40

Més de 41 anys

4,40’’
4,45’’
4,50’’
4,55’’
5,00’’
5,05’’
5,10’’
5,25’’
5,40’’
5,55’’
més de 5,55’’

4,50’’
4,55’’
5,00’’
5,05’’
5,10’’
5,15’’
5,20’’
5,35’’
5,55’’
6,05’’
més de 6,05’’
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ANNEX III MODEL D’INSTÀNCIA
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Denominació del lloc de treball: vigilant/guàrdia municipal
Torn: Lliure
Procediment de selecció: Concurs-oposició
Dades personals
Primer cognom: ........................................ Segon cognom: ...................................
........................................
NIF/document acreditatiu de nacionalitat: .........................
Adreça a l’efecte de notificacions: ..............................correu electrònic..........................
Municipi: ..................... Província: ................................................
Telèfons de contacte: .........................

Nom:

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud (marqueu amb una creu la documentació que adjunteu):
Fotocòpia simple DNI
Documentació/Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana exigits en la convocatòria
(original o còpia)
Títol Acadèmic
Currículum vitae
Fotocòpia dels documents justificatius dels mèrits al·legats
Fotocòpia simple del permís de conduir de la classe B.

SOL·LICITO que m’admeteu a la convocatòria d’aquesta sol·licitud i DECLARO que són certes les
dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides a la base segona de les bases que
regulen aquesta convocatòria.
Lloc, data i signatura

ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA

L’Alcalde,
Antonio Ollés Molías
Santa Bàrbara, a data de la signatura electrònica
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SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL AL SERVEI DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA PER COBRIR UNA PLAÇA DE VIGILANT/GUÀRDIA
MUNICIPAL I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

