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Número de registre 4748

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR

Bases i convocatòria per a la selecció d’un/a vigilant municipal en règim temporal

ANUNCI

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 249/2022 d’1 de juny de 2022 s’ha resolt el següent:

Primer.  Aprovar  les  bases  reguladores  i  la  convocatòria  de  concurs  de  mèrits  per  al  nomenament  de
funcionari/funcionària interí/ina de caràcter temporal d’un/a vigilant municipal per a l’Ajuntament de la Pobla
de Segur i creació de borsa de treball, que es transcriuen a continuació:

Bases reguladores i convocatòria de concurs de mèrits per al nomenament de funcionari interí de caràcter
temporal d’un/a vigilant municipal per a l’ajuntament de la pobla de segur i creació de borsa de treball

1. Objecte de la convocatòria
És objecte de la present convocatòria la selecció pel procediment de concurs de mèrits per al nomenament
de funcionari/funcionària interí/ina de caràcter temporal d’un/a vigilant municipal per a l’Ajuntament de la
Pobla de Segur i creació de borsa de treball

El nomenament de funcionari interí serà de caràcter temporal, d’acord amb l’article 10.1.d del Real Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i serà per 4 mesos.

2. Lloc de treball
La Pobla de Segur.

3. Nombre de llocs
Un.

4. Categoria professional
Grup de classificació C2 i complement de destí 16.

5. Retribucions
Retribucions corresponents al grup C2, complement de destí 16 i complement específic mensual de 287,56
€.

6. Jornada laboral
Jornada completa (37,5 hores setmanals).  Jornada a torns,  segons estableix el  Reglament  de vigilants
municipals de l’Ajuntament de la Pobla de Segur.

7. Funcions
El vigilant municipal objecte d’aquesta convocatòria gaudeix a tots els efectes, en l’exercici de llurs funcions,
de la condició d’agent de l’autoritat, segons l’article 108 de modificació de la Llei 16/1991 (Policies locals) de
la Llei 5/2020, de 29 d’abril.

Realitzarà,  en  general,  les  següents  funcions,  d’acord  amb  el  Reglament  de  vigilants  municipals  de
l’Ajuntament de la Pobla de Segur i l’article 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals:
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a) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.

- Controlar i vigilar les entrades i sortides de l’edifici o dependència per tal de mantenir l’ordre.

- Encarregar-se de l’obertura i tancament de les instal·lacions i dependències.

- Controlar, supervisar i fer complir la normativa en relació al correcte manteniment de la instal·lació.

- Realitzar tasques d’informació al públic i suport logístic a les dependències municipals.

- Controlar  i  verificar  el  bon  funcionament  del  mobiliari,  instal·lacions,  materials,  etc.,  de  les
dependències, avisant de les averies o desperfectes.

- Fer  arribar  als  serveis  municipals  corresponents  i  amb  tota  celeritat  qualsevol  incidència  que  es
produeixi a la via pública que hagi de ser resolta (senyals en mal estat, vandalisme, desperfectes en el
mobiliari urbà, llums que no cremen, averies a la xarxa d’aigües, etc.). Comprovació periòdica de la seva
resolució.

- Fer arribar als serveis municipals informació sobre espais bruts i  en mal estat, patis amb excés de
vegetació, excessos de vegetació en vies públiques i incidències en parcs i jardins.

- Altres similars.

b) Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació.

- Controlar, regular i senyalitzar el trànsit en hores punta, llocs d’interès i altres zones que necessitin un
recolzament exprés. Controlar el bon funcionament de les zones blaves i el compliment dels horaris.

- Ordenar i  senyalitzar presencialment possibles desviacions o modificacions del trànsit  derivades de
mesures de millora de la mobilitat per diferents motius (obres, accidents, autocars en les escoles...).

- Organitzar la mobilitat  durant  les festes populars i  actes públics i  en les sortides i  entrades de les
escoles.

- Vigilar i denunciar les infraccions del trànsit produïdes a les vies urbanes.

- Controlar i gestionar la retirada de la via pública dels vehicles abandonats.

- Estudiar i proposar millores de mobilitat dels vianants i del trànsit rodat.

- Informar de la senyalització deteriorada, confosa o insuficient.

- Fer-se càrrec de les variacions de trànsit i l’organització de mobilitat que es produeixin en festes i tota
mena d’activitats lúdiques que es realitzen. Col·locar tots els elements de senyalització necessaris pel bon
funcionament de l’activitat des del punt de vista de la mobilitat.

- Actuar  com a  organitzador  de  la  mobilitat  en  totes  les  situacions  en  que  es  requereixi  de  forma
accidental (càrrega i descàrrega, camions de gran tonatge, etc.) i situacions permanents (escoles...).

- Altres similars.
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c) Participar en les tasques d’auxili a la ciutadania i de protecció civil, d’acord amb el que disposin 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.

- Contactar amb el moviment associatiu i tota mena d’actes públics per donar el seu suport logístic en els
actes que s’organitzin i millorar-ne la protecció i el bon funcionament de les activitats que es realitzen.

- Tenir presència a les activitats públiques i col·lectives que es realitzen a la població de cara a donar
suport en tot el que sigui necessari des de les seves funcions. Aquesta presència serà prioritària si no hi cap
emergència en la que es reclami la seva presència.

- Contactar durant el torn corresponent amb els organitzadors d’activitats socials, culturals, esportives,
lúdiques o similars a fi i efecte de coordinar el suport dels vigilants en el camp de la seguretat, trànsit o bon
funcionament de les activitats.

- Tenir presència en els punts del municipi on desenvolupin activitats per vetllar pel bon funcionament
d’activitats i serveis.

- Emetre informes, informar i fer seguiment dels incidents i afers relacionats amb els serveis socials.

- Altres similars.

d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres
disposicions i actes municipals.

- Vetllar pel compliment de les ordenances i disposicions municipals a l’espai públic.

- Complimentar  els  documents  administratius  necessaris  per  al  desenvolupament  de  les  funcions
atribuïdes (denúncies, demandes, sol·licituds...).

- Atendre al ciutadà/na en demanda d’informació relacionada amb la seguretat, procediments, normativa,
etc.

- Vetllar pel comportament cívic de la ciutadania en actes públics i comportaments individuals.

- Formular  denúncies  per  incompliment  dels  reglaments,  ordenances,  bans,  resolucions  i  d’altres
disposicions i normes municipals.

- Comprovar permisos i comunicacions prèvies d’obres i comunicar tota obra que es realitzi a nivell privat
als serveis tècnics a fi que es pugui verificar si es té el corresponent permís i/o comunicació prèvia.

- Col·laborar en les tasques judicials pròpies del Jutjat de Pau, quan siguin requerits per fer-ho.

- Altres similars.

8. Requisits generals mínims
Per prendre part en aquest procés de selecció serà necessari que els/les aspirants reuneixin, en data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:
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a) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.

b) Haver complert 18 anys i no haver superat l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del  títol  de graduat en educació secundària obligatòria, graduat escolar, FP de
primer grau o cicle formatiu de grau mitjà, o equivalent.

Per a titulacions obtingudes a l’estranger s’haurà d’aportar el certificat d’equivalència o d’homologació de
conformitat amb el que estableix la normativa sobre aquesta matèria, i que es pot consultar a la pàgina web
www.mecd.gob.es.

d) Estar en possessió del permís de conduir B vigent.

e) Acreditar com a mínim coneixements de llengua catalana equivalents al nivell intermedi B2 (antic nivell
B), de la Direcció General de Política Lingüística. Les persones aspirants que no acreditin documentalment
l’esmentat nivell hauran de superar la corresponent prova.

Els aspirants que hagin superat una prova del mateix nivell de llengua catalana o superior convocada per
l’Ajuntament de la Pobla de Segur en un procés de selecció anterior, no és necessari que la tornin a fer,
constant ja com a apte.

f) No  haver  estat  separat/da  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 ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per
accedir al cos o escala de funcionari del qual hagi estat separat o inhabilitat.

g) No trobar-se afectat per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat de les previstes en la legislació
vigent sobre la matèria.

h) Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques. No patir cap malaltia ni estar afectats per
cap limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici normal de les tasques pròpies del lloc de treball.

i) No estar condemnat en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i intimitat sexual. Estar en
possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, en virtut de la Llei 26/2015, de
28 de juliol, de Protecció a la Infància i l’Adolescència. Només es demanarà a la persona que ha de ser
nomenada.

j) Estar en possessió del certificat negatiu de penals. Només es demanarà a la persona que ha de ser
nomenada.

Els apartats f), g), i h) quedaran acreditats en la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud per
prendre part en el procés i que estarà disponible a la web www.lapobladesegur.cat.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i
s’han de continuar complint fins al moment de ser nomenat com a funcionari interí.

9. Documents a presentar:
S’haurà de presentar la següent documentació:

a) Instància-declaració responsable adreçada a l’Alcaldia, segons el model normalitzat.
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b) Fotocòpia del DNI

c)  Fotocòpia  de la  vida  laboral  emesa dins  el  mes anterior  a  la  finalització  del  termini  de presentació
d’instàncies

d) Full d’autobarem, segons model normalitzat

e) Currículum Vitae

f) Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats

El model d’instància amb declaració responsable i el full d’autobarem romandran disponibles a la pàgina
web municipal  www.lapobladesegur.cat. És imprescindible que la instància-declaració responsable i el full
d’autobarem estiguin signats per la persona aspirant. La manca de signatura comporta l’exclusió.

El full d’autobarem recull els mèrits que seran avaluables a la fase de concurs i que s’han de complir el
darrer dia del termini de presentació de les instàncies.

Amb la presentació de la instància, els/les aspirants donen expressament 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 tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter
personal.

10. Presentació d’instàncies i documents
Les instàncies i documents adjunts es presentaran via registre electrònic de l’Ajuntament (en aquest cas
amb certificat digital) o, de forma presencial, al registre general de l’Ajuntament de dilluns a divendres de
9.00  h a  14:30  hores,  o  per  qualsevol  dels  mitjans  que estableix  l’article  16.4  de la  Llei  39/2015,  d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 10 dies
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de les bases i convocatòria al Butlletí Oficial
de la Província de Lleida. Les bases i la convocatòria també es publicaran a l’E-TAULER de l’Ajuntament.
Els restants anuncis que derivin del procés de selecció tan sols es publicaran a l’E-TAULER.

Les persones aspirants que presentin les sol·licituds a través de les oficines de correus hauran d’anar en
sobre obert, per tal de ser datades i segellades per la persona funcionària de correus abans de la seva
certificació. Les persones aspirants hauran de fer tramesa del justificant de presentació a l’Ajuntament de la
Pobla de Segur (ajuntament@lapobladesegur.cat), només així s’entendrà que van tenir entrada el dia de la
seva presentació a Correus.

La presentació de sol·licitud no està sotmesa a cap taxa.

11. Admissió d’aspirants
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies i fetes les comprovacions oportunes, l’alcaldia aprovarà, en
el termini de 7 dies, la llista provisional de persones admeses i excloses. Aquesta resolució es publicarà a
l’E-TAULER municipal i s’establirà el termini de tres dies hàbils per a possibles esmenes. Transcorregut el
termini  d’esmenes, es dictarà nova resolució aprovant la llista de persones admeses en la que es farà
constar la composició de l’òrgan de selecció i que es publicarà a l’E-TAULER. En cas que no es presentin
esmenes, la llista d’aspirants d’admesos i exclosos es considerarà elevada a definitiva sense necessitat de
dictar una nova resolució i posterior publicació.

12. Òrgan de selecció
L’òrgan de selecció tindrà la composició següent:
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 Presidenta: funcionari/ària de l’Ajuntament de la Pobla de Segur

 Dos vocals: funcionaris/àries de l’Ajuntament de la Pobla de Segur

Actuarà com a secretari/ària de l’òrgan de selecció un/a dels/les vocals.

L’abstenció i recusació dels membres de l’òrgan de selecció s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

L’òrgan de selecció queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que
calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

L’òrgan de selecció pot disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors/res especialistes per a
totes o alguna de les proves, que actuaran amb dret a veu i sense vot.

13. Desenvolupament del procés de selecció
13.1 Fase prèvia: coneixements de català
Aquells  aspirants  que  no  puguin  acreditar  els  coneixements  de  llengua  catalana  amb  el  certificat
corresponent, hauran de realitzar una prova de coneixements que tindrà caràcter obligatori i eliminatori, i es
qualificarà com a apte o no apte. La prova de coneixements de llengua catalana consistirà en una prova oral
i  escrita amb els  assessors que l’òrgan de selecció nomeni  de manera que quedi  demostrat  el  domini
suficient de l’idioma per part de l’aspirant.

Els aspirants que hagin superat una prova del mateix nivell de llengua catalana o superior convocada per
l’Ajuntament de la Pobla de Segur en un procés de selecció anterior, no és necessari que la tornin a fer,
constant ja com a apte i podent passar a la següent prova del procés.

13.2 Fase concurs
La fase concurs està formada per la valoració de mèrits i entrevista personal. La puntuació final del concurs
serà el resultat de sumar la puntuació dels mèrits i l’entrevista. La puntuació màxima de la fase concurs és
de 10,00 punts.

13.2.1 Valoració de mèrits
L’òrgan de selecció valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment fins a un màxim de 6,00 punts.
Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. Es podran sol·licitar altres documents que l’òrgan de
selecció consideri necessaris per a la correcta valoració dels mèrits al·legats.

La valoració dels mèrits es farà de conformitat amb el barem següent:

a) Experiència professional:

b) L’experiència s’acredita amb l’informe de vida laboral emès dins el mes anterior a la finalització del termini
de presentació d’instàncies i, a més:

c) L’experiència  professional  en les administracions  públiques  s’ha d’acreditar  mitjançant  certificació de
l’òrgan competent amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada,
funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida.

d) L’experiència  professional  a  l’empresa  privada  s’ha  d’acreditar  mitjançant  informe de l’empresa  que
indiqui la categoria professional i les funcions desenvolupades, el període de temps, el règim de dedicació i
l’experiència adquirida, juntament amb la fotocòpia del/s contracte/s de treball.
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e) Valoració segons el següent barem:

f) a.1) Per serveis prestats a l’Administració pública local, ocupant llocs de treball similar al convocat: 0,20
punts per mes complet treballat

g) a.2) Serveis efectius prestats a l’Administració pública diferent a la local, ocupant llocs de treball similar al
convocat: 0,10 punts per mes complet treballat

h) a.3) Experiència professional a l’empresa privada, adquirida en l’exercici de funcions de vigilant privat,
exercida en empreses degudament inscrites al registre específic del Departament d’Interior de la Generalitat
o Ministeri d’Interior: 0,10 punts per mes complet treballat

Puntuació màxima de l’apartat a) serà de 4,00 punts.

i) b. Formació

j) Els  cursos  de  formació  s’hauran  de  justificar  mitjançant  fotocòpia  de  la  certificació  o  títol,  amb
especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i duració del curs amb hores. No es puntuaran
els cursos en els que als documents acreditatius no s’especifiqui la duració en hores.

k) Només es valoraran els cursos de formació realitzats els últims 10 anys i impartits per administracions
públiques, associacions municipalistes o organismes oficials sobre matèries relacionades amb les tasques
pròpies del lloc de treball o relacionades amb l’exercici de la mateixa:

l) Valoració segons el següent barem:

b.1)  Cursos  de  formació  organitzats  o  homologats  per  l’Institut  de  Seguretat  Pública  de  Catalunya,
relacionats amb les tasques a desenvolupar:
- Cursos entre 3 h i 29 h a 0,20 punts per curs
- Cursos entre 30 h i 99 h a 0,30 punts per curs
- Cursos de 100 h o més a 0,40 punts per curs

b.2) Cursos de formació organitzats per altres organismes, relacionats amb les tasques a desenvolupar:
- Cursos entre 3 h i 29 h a 0,10 punts per curs
- Cursos entre 30 h i 99 h a 0,20 punts per curs
- Cursos de 100 h o més a 0,30 punts per curs

b.3) Estar en possessió de l’Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i Comunicació
(ACTIC) presentant el certificat corresponent. La valoració de l’acreditació ACTIC es realitzarà únicament
sobre el nivell més elevat presentat per l’aspirant.

Valoració sobre el següent barem:
- Certificat bàsic: 0,25 punts
- Certificat mitjà: 0,50 punts

Puntuació màxima de l’apartat b) serà de 2,00 punts

13.2.2 Entrevista
Entrevista personal sobre la trajectòria professional i currículum dels aspirants.
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L’ordre d’actuació dels aspirants s’iniciarà d’acord amb el primer cognom, segons el sorteig que cada any
efectua la Generalitat per determinar l’ordre d’actuació dels aspirants en els seus processos selectius.

Aquesta prova és obligatòria i no tindrà caràcter eliminatori. Tindrà una puntuació global de 0,00 a 4,00
punts.

14. Publicació de resultats i proposta de seleccionat/da
Un  cop  efectuada  l’avaluació  dels  aspirants,  l’òrgan  de  selecció  elevarà  a  l’alcaldia  la  proposta  de
nomenament  i  l’ordre  dels  aspirants  per  a  la  confecció  de  la  borsa  de  treball.  La  resolució  d’alcaldia
aprovatòria es publicarà a l’E-TAULER.

L’aspirant proposat, en el termini de tres dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la resolució
d’alcaldia i  sense requeriment previ, ha de presentar a l’Ajuntament de la Pobla de Segur els següents
documents originals: DNI, titulació acadèmica, carnet de conduir  B, certificat de coneixement de llengua
catalana (en cas de tenir-lo), certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, certificat negatiu
de penals i certificats acreditatius dels mèrits al·legats.

Si el candidat/a proposat no presenta la documentació o no reuneix els requisits exigits, excepte causa de
força major, no podrà ser nomenat/da i quedarà exclòs/a del procés selectiu. En aquest cas, el president de
la corporació durà a terme el nomenament de la persona aspirant que figuri a continuació en la llista de
puntuacions.

15. Creació i funcionament de la borsa de treball
La resta d’aspirants que hagin superat el procés selectiu entraran a formar part d’una borsa de treball per a
futurs  nomenaments  en  règim de funcionari  interí  per  cobrir  vacants  temporalment  o  altres  situacions,
ordenats segons la puntuació obtinguda.

L’integrant de la borsa que obtingui un nomenament a l’Ajuntament de la Pobla de Segur causarà baixa a la
borsa i  una vegada cessi  tornarà a causar alta  en la borsa d’ocupació en el  lloc de la mateixa que li
correspongui en relació amb els punts obtinguts.

La renúncia a un lloc de treball ofertat suposarà el pas de l’aspirant a l’última posició de la borsa d’ocupació,
llevat que concorri una de les circumstàncies següents:

 Part, baixa per maternitat o situacions assimilables

 Malaltia greu que impedeixi l’assistència a treball, sempre que s’acrediti degudament

 Exercici de càrrec públic representatiu que impossibiliti l’assistència al treball

Aquesta borsa tindrà una vigència màxima de 2 anys.

16. Interpretació i incidències
L’òrgan  de  selecció  quedarà  facultat  per  resoldre  els  dubtes  que  es  presentin  i  prendre  els  acords
necessaris per  al  bon ordre del  procés, en tot  allò que aquestes bases no hagi  previst.  Aquests seran
immediatament executius, sens prejudici de la possibilitat de poder ser impugnats en alçada davant alcaldia.

17. Règim de recursos i incidències
Contra  les bases i  la  convocatòria,  les llistes definitives d’admesos i  exclosos  i  el  nomenament  es  pot
interposar potestativament recurs de reposició davant l’alcaldia en el termini d’un mes a comptar del dia
següent a la publicació o directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar
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del dia següent a aquell que tingui lloc la publicació de l’acte.

Contra els actes de l’òrgan de selecció per tractar-se d’un òrgan col·legiat depenent de l’alcaldia es pot
interposar recurs d’alçada davant l’alcaldia en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i
122 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques.

Segon. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària que tingui lloc per al seu
coneixement.

La Pobla de Segur, 1 de juny de 2022
L’Alcalde
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