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L’Ajuntament , en seu de Junta de Govern Local , reunida en sessió ordinària el dia 22 de 
maig de 2012, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment les bases que hauran 
de regir el concurs-oposició per  la substitució d’un vigilant municipal de la plantilla, amb 
caràcter temporal, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala de serveis 
especials, grup E, d’activitat permanent i dedicació complerta. 

Transcorregut el termini de quinze dies, a comptar des de l’exposició al públic de les bases i 
la convocatòria referides en el tauló d’anuncis, un cop publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de l’anunci en extracte, sense que s’hagin presentat al·legacions o 
reclamacions en contra, s’entendran aprovades definitivament.  

En cas que es presentessin seran resoltes per l’Alcaldia i la tramitació del concurs-oposició 
quedarà en suspens fins que es resolguin.  

Bases reguladores de la convocatòria a per la substitució d’un vigilant municipal de la 
plantilla, pertanyent a l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, grup 
e.  

Bases  

1. Objecte  

És objecte de la present convocatòria la substitució, pel procediment de concurs oposició 
lliure, d’un  vigilant municipal de plantilla, amb les funcions pròpies d’aquest cos d’acord amb 
la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies Locals, de caràcter temporal, enquadrades en 
l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, grup E, dotades amb el 
sou corresponent als funcionaris d’aquest grup i amb les altres retribucions que 
corresponguin, d’acord amb la legislació vigent.  

2. Condicions laborals  

L’horari, 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 
funcionaris.  

3. Condicions específiques dels/les aspirants  

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits 
següents:  

a. Ésser ciutadà espanyol, d’acord amb la legislació vigent.  

b. Haver complert 18 anys en la data en que finalitzi el termini de presentació d’instàncies.  

c. No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública ni haver estat 
separat del servei de l’administració mitjançant expedient disciplinari.  

d. No tenir causes penals sense extingir ni estar declarat en rebel·lia.  

S’aplicarà el benefici de la rehabilitació.  

e. No tenir cap malaltia o defecte, físic o psíquic, que impedeixi l’exercici de les funcions.  
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f. Tenir una alçada mínima de 1,65 m les dones i 1,70 m els homes.  

g. Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, graduat o graduada 
escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica 
auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altra equivalent o superior, 
certificat d’estudis primaris o equivalent.  

h. Estar en possessió del permís de conduir de la classe B1 i BTP.  

Totes aquestes condicions s’han de reunir en el moment de presentar la sol·licitud.  

3. Forma i termini de presentació d’instàncies  

En les instàncies sol·licitant prendre part a les proves d’accés, els aspirants hauran de 
manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la 
data d’acabament del termini per a la presentació d’instàncies. 

La instància es dirigirà a l’Alcaldia-Presidència de la corporació i s’haurà de presentar al 
Registre general d’aquest Ajuntament en la forma que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, durant el termini de quinze dies hàbils, a comptar des de la darrera 
publicació de l’anunci de la convocatòria s’hauran publicat les bases i la convocatòria 
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província.  

A la instància s’adjuntarà:  

a) Fotocòpia del DNI.  

b) Fotocòpia del carnet de conduir de la classe B1 i BTP.  

c) Documentació original o compulsada que s’hagi de tenir en compte per a la valoració de 
mèrits.  

d) Certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques 
necessàries per poder dur a terme les funcions pròpies del lloc de treball. 

Si alguna de les instàncies presenta algun defecte esmenable, es requerirà a l’interessat 
perquè en un termini de deu dies solucioni la deficiència o adjunti els documents preceptius, 
amb l’advertiment que si no ho fa es procedirà sense cap altre tràmit a l’arxiu de la seva 
instància i a excloure’l de la llista d’admesos.  

4. Admissió dels aspirants  

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies i en el termini màxim d’un mes, la 
Presidència de la Corporació dictarà resolució declarant aprovada la llista d’admesos i 
exclosos. L’esmentada Resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament, i assenyalarà on estaran exposades al 
públic les llistes completes dels aspirants admesos i exclosos, així com la composició del 
tribunal, el dia, l’hora i el lloc de les proves.  

Contra aquesta llista provisional els interessats podran interposar les reclamacions 
pertinents, d’acord amb el que preveu l’article 121 de la Llei de procediment administratiu en 
el termini de deu dies de la seva publicació. Si no es presenten reclamacions, es 
considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos, sense necessitat de 
nova publicació. Si se’n produeixen, es resoldrà estimar-les o desestimar-les en aprovar 
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definitivament l’esmentada llista, i es procedirà, pel que fa a la seva publicitat, de la manera 
indicada en el primer apartat d’aquesta base.  

5. Tribunal qualificador  

El Tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:  

- President: El cap del Agents Municipals 

- Vocals:  Vicesecretaria municipal  /  Àrea de gestió de personal 

La Regidora de Governació del consistori municipal, o membre en qui delegui.  

- El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres, titulars o suplents indistintament.  

Així mateix podrà assistir un representant sindical dels treballadors a la fase de 
desenvolupament de les proves, però no podran assistir a la valoració d’aquestes per 
respectar l’estricta independència i objectivitat que presideix l’actuació dels tribunals i òrgans 
de selecció, així com el principi del secret de les deliberacions.  

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords 
necessària per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen aquestes bases.  

Es declara expressament que el tribunal de selecció no podran declarar aprovats un nombre 
d’aspirants superior al de places ofertes.  

6. Desenvolupament de la fase d’oposició  

L’ordre d’actuació dels/les opositors/es en els exercicis que no puguin realitzar-se 
conjuntament s’establirà per ordre alfabètic del cognom.  

En qualsevol moment els tribunals podran requerir als opositors l’acreditació de la seva 
personalitat.  

7. Exercicis de l’oposició  

Per cadascuna de les proves es realitzarà una crida única. Els aspirants que no 
compareguin a la crida del Tribunal en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins i tot per raons 
de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.  

Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no posseeix íntegrament els requisits 
per aquesta convocatòria, podrà proposar, en qualsevol moment del procés selectiu, amb 
audiència prèvia a l’interessat, la seva expulsió i, si s’escau, es posaran en coneixement de 
les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades.  

La fase d’oposició consisteix en el desenvolupament dels exercicis següents que tenen 
caràcter obligatori i eliminatori:  

1r. exercici: Proves psicotècniques i/o de personalitat. 

Realització d’una bateria de tests psicotècnics i/o personalitat que podrà ser completada 
amb una entrevista personal a criteri dels tècnics que l’examinin.  

Qualificació: Es qualificarà com a apte o no apte. La falsedat demostrada en les respostes 
comportarà l’eliminació de l’aspirant.  
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2n. exercici: Proves de contingut segons temari específic Annex II. 

a) Contestar, en el temps màxim d’una hora, un qüestionari de 37 preguntes sobre 
coneixements específics en relació a les funcions a exercir en el municipi de Canyelles.  

Qualificació: La prova puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats/des els/les 
opositors/res que obtinguin una qualificació inferior a 5 punts.  

3r. exercici: Aptitud física.  

Els aspirants hauran de lliurar al Tribunal un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar 
que reuneixen les condicions físiques necessàries per poder dur-la a terme les funcions del 
càrrec.   

8. Desenvolupament de la fase de concurs  

En la fase de concurs els opositors seran puntuats a partir dels criteris establerts a 
continuació:  

Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats.  

a) Antiguitat i experiència:  

1) Per haver exercit com a vigilant municipal a l’Ajuntament convocant, per cada mes 
complert 0,2 punts, fins a un màxim de 3 punts.  

2) Per haver exercit com a vigilant municipal a un altre Ajuntament o en altres cossos 
policials, per cada mes complert 0,15 punts, fins a un màxim de 2 punts.  

b) Per titulacions acadèmiques:  

Batxillerat superior o equivalent 0,2 punts.  

Diplomatura universitària o equivalent 0,3 punts.  

Llicenciatura universitària 0,5 punts.  

La puntuació total d’apartat no podrà ser superior a 1 punt.  

c) Per cursos organitzats o homologats per organismes oficials englobats dintre de l’acord 
de Formació Continua per les Administracions Públiques, relacionats directament amb les 
tasques professionals dels vigilants municipals, realitzats amb aprofitament, sense que pugui 
comptabilitzar-se el curs de Formació Bàsica de l’Escola de Policia de Catalunya:  

Per cursos de durada inferior a 20 hores:  

per cada un 0,20 punts.  

Per cursos de 21 a 50 hores:  

per cada un 0,25 punts.  

Per cursos de 51 a 100 hores:  

per cada un 0’4 punts.  
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Per cursos de durada superior a 100 hores:  

per cada un 0,5 punts.  

La puntuació total d’apartat no podrà ser superior a 2 punts.  

d) Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, fins a un màxim d’1 punt.  

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 5 punts.  

9. Entrevista personal  

El Tribunal podrà, si ho creu convenient, realitzar una entrevista als aspirants que hagin 
superat les proves de la fase d’oposició, en la que podrà acordar l’atorgament d’un màxim 
de fins a 4 punts als aspirants.  

10. Relació d’aprovats, presentació de documents i nomenaments  

Després dels exercicis, el Tribunal farà públic un llistat ordenat dels aspirants amb les 
puntuacions atorgades a cada un d’ells.  

El Tribunal només valorarà els mèrits dels aspirants que hagin superat la fase oposició  

El Tribunal cridarà, als aspirants finalistes per ordre decreixent, en nombre igual al de places 
a cobrir, per tal que facin la prova medica, d’acord amb l’annex II, als efectes de valorar si es 
posseeixen les condicions físiques necessàries per exercir la professió.  

Si algun dels aspirants o tots els que s’han sotmès a la prova mèdica no tingués les 
condicions necessàries, es cridaria l’aspirant que hagi quedat immediatament per sota dels 
anteriors, i així successivament fins a l’esgotament d’aspirants que hagin superat la fase 
d’oposició.  

11. Superar un període de dos mesos de prova al municipi  

Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a l’Alcaldia 
per al seu nomenament. El numero d’aspirants proposats no podrà ser superior al de places 
convocades.  

Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el termini 
màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.  

La qualificació final, transcorreguts aquests dos mesos, serà d’apte o no apte, i serà 
obtinguda mitjançant l’informe vinculant de la Regidoria de Governació. Aquest informe ha 
de considerar diversos factors conductuals de cada aspirant, bàsicament: els coneixements 
del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, 
la disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l’adaptació a l’organització, la 
iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l’autocontrol.  

Els aspirants que superin el període de prova al municipi seran nomenats  en la categoria de 
vigilants per l’Alcaldia. 
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Borsa de treball 

Aquelles persones que havent superat les proves no hagin estat sel.leccionades passaran a 
formar part de la borsa de treball per a cobertura de possibles vacants d’agents municipals 
durant un període de 3 anys per ordre de puntuació obtinguda.  

12. Incidències  

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords que 
calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.  

13. Recursos  

Aquestes bases, els actes administratius que se’n derivin, com els del Tribunal, poden ser 
impugnats en la forma i els terminis establerts en la llei de procediment administratiu comú i 
la reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

14. Dret supletori  

Per a tot allò no previst en aquestes bases, es té en compte el que disposa la Llei 7/1985, de 
2 d’abril reguladora de les bases del règim local; el decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril 
pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals en matèria de règim local; el decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya; la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública; Decret legislatiu 1/997, de 31 d’octubre, pel que 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; el reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions 
per raó del servei; reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’estableix el règim de les 
retribucions dels funcionaris d’administració local; llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 
locals de Catalunya i el decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.  

Temari específic de l’annex I  

La Constitució Espanyola: Principis generals. Les llibertats i els drets dels ciutadans. 
L’organització política i territorial de l’Estat.  

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: Disposicions generals. La Generalitat, el Parlament i el 
Consell Executiu. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat.  

La Llei Municipal i de Règim Local: L’organització municipal. Competències dels 
ajuntaments. El personal al servei dels ens locals.  

Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat: Concepte, missió i objectius de la policia. 
Normes bàsiques d’actuació. Els diferents cossos policials a l’Estat espanyol.  

Llei de les Policies Locals: Disposicions generals. Principis d’actuació i funcions. La 
coordinació de les policies locals i la col·laboració amb els altres cossos policials. Estructura 
i organització de la policia local. Règim disciplinari.  

El Codi Penal: Garanties penals i aplicació de la Llei. Concepte de delicte i de falta. 
Persones responsables. Les penes.  
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Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària: Normes generals de 
circulació. Senyalització. Permisos i llicències de conduir. Condicions dels vehicles per poder 
circular.  

Les Ordenances i els Bans: Concepte. Aprovació. Persones a qui obliguen. Control del seu 
compliment.  

Policia Assistència. Concepte i funcions.  

Coneixements Generals del Municipi. Introducció històrica. Nuclis urbans i urbanitzacions. 
Característiques i situació de les urbanitzacions. Serveis i comunicacions. Característiques 
socials i culturals.  

Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana. Disposicions Generals i Articles.  

Revisió mèdica específica de l’annex II  

* Anamnesi  

* Dades antropomètriques: FC i TA  

* Exploració: General  

Cardio respiratòria  

Abdominal  

Sentits: Vista  

Oïda  

* Analítica sang: Hemograma  

Sèrie blanca  

Glucosa  

Urea  

Creatinina  

*Sistema muscular: Qualsevol anomalia física que afecti la locomoció, cursa, mobilitat del 
tronc dels membres superiors i del flanc serà considerada com a motiu d’exclusió.  

Canyelles, 22 de maig de 2012.  

L’Alcaldessa-Presidenta,  

Sra. Rosa Huguet i Sugranyes 

 
 


