AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

De conformitat amb el que disposa l’article 286.2 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i 55.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, TREBEP, es
fa públic al Butlletí Oficial de la Província de Girona, les Bases específiques
que han de regir el procediment de selecció per constituir una borsa
d’interins de l’escala d’administració especial, sots-escala de serveis
especials, vigilants municipals de l’Ajuntament del Port de la Selva.
El termini de presentació de sol·licituds de participació és de 20 dies
naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de la
convocatòria i del corresponent extracte en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. El que es fa públic per a coneixement general.
Bases que han de regular el concurs per la constitució d’una borsa
de treball per cobrir places de funcionari interí, de l’escala
d’administració especial, sots-escala de serveis especials, vigilants
municipals de l’Ajuntament del Port de la Selva.

Número: 2020-0021 Data: 28/04/2020

ANUNCI.
De l’Ajuntament de Port de la Selva, relatiu a l’aprovació per la Junta de
Govern Local el 24/4/2020, de les bases que han de regir un procediment
selectiu de vigilants municipals mitjançant concurs-oposició en règim de
personal interí.

ANUNCIS OFICIALS

PRIMERA. OBJECTE DEL PROCÉS SELECTIU
Amb el pressupost municipal del pressent exercici i la corresponent plantilla
de personal, es van considerar un conjunt de places de vigilants municipals
de caràcter temporal, per proveir el servei durant la temporada de l’estiu.
Per aquest motiu, aquestes bases tenen per objecte la regulació del
procediment selectiu per la constitució d’una borsa de treball d’agents,
mitjançant el sistema de concurs lliure, amb proves escrites. La provisió dels
esmentats llocs de treball es regularà pel contingut d’aquestes bases.
Els llocs de treball objecte d’aquesta convocatòria tenen les característiques
següents:
Efectius del Servei de Vigilants Municipals que ocuparan plaça de funcionari
interí de l’Ajuntament del Port de la Selva, estant sotmesos quant al seu
règim jurídic a l’estatut de la funció pública local de Catalunya.
Agents Vigilants Municipals: Grup E – complement de destí nivell 10.
Les funcions a desenvolupar són les següents:
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AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

a) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
b) Ordenar i regular el trànsit dins la zona urbana, d'acord amb les normes
de circulació.
c) Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil.
d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de
les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.
e) Col·laborar amb l’administració de Justícia i els cossos policials.

a. Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
b. Estar en possessió del títol de graduat/da en educació secundària,
graduat/da escolar, tècnic/a auxiliar corresponent a cicles formatius
de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació
professional de primer grau o altre equivalent o superior.
c. Tenir coneixements de nivell de suficiència de català que s’hauran
d’acreditar documentalment. Els aspirants que no acreditin el nivell
intermedi B de suficiència de la Direcció General de Política
Lingüística o equivalent, hauran de superar una prova d’un nivell
equiparable i hauran de ser declarats aptes per tal de continuar en el
procés de selecció. Les equivalències caldrà justificar-les
documentalment mitjançant certificació expedida per qualsevol
institut d’educació secundària públic on es faci constar que s’ha
cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana
en la totalitat dels estudis.
Quedaran exempts de realitzar aquesta prova aquells aspirants que hagin
participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal
per accedir a aquest Ajuntament en que hi hagués una prova de català del
mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres
processos selectius i s’acrediti documentalment.
d. Haver complert els 18 anys i no superar l’edat establerta per a la
jubilació forçosa.
e. No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a
l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant
expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà
aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que
l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
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Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els
requisits següents:
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SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS

ANUNCIS OFICIALS

f) I, en general , totes aquelles de caràcter similar i que per naturalesa del
servei li siguin atribuïdes, així com les assimilables a un agutzil.

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

f.

No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o
psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de
la categoria.
g. Tenir una alçada mínima de 1,60 m per les dones i 1,65 m pels
homes.
h. Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.
Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.

Les bases íntegres es publicaran en el Butlletí Oficial de la província de
Girona. Es publicaran igualment a la seu electrònica de l'aquest Ajuntament
[http://elportdelaselva.eadministracio.cat].
Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i
cadascun dels requisits exigits en la base segona, i que es comprometen a
prestar jurament o promesa tal com estableix l’art. 6 de la Llei 16/1991, de
10 de juliol, de les policies locals.
Per poder ser admesa una sol·licitud, s’ha de presentar la següent
documentació:
a) Sol·licitud de conformitat amb el model normalitzat que consta en l’Annex
2 de les presents Bases.
b) Original o fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat.
c) Original o còpia degudament compulsada del títol acadèmic necessari.
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El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats a
partir del dia següent al de la publicació de l’anunci en extracte de la
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Quan les
sol·licituds es presentin a les oficines de correus, caldrà que es faci en sobre
obert, per a ser datades i segellades pel funcionari de correus abans de la
seva certificació. A més, quant s’utilitzi aquest mitjà, serà precís enviar un
correu electrònic a secretaria@elportdelaselva.cat, notificant que s’ha
registrat per correus la sol·licitud.
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Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquest procés han de
presentar una sol·licitud adreçada a l’alcalde president de l’Ajuntament del
Port de la Selva, de conformitat amb el model normalitzat que consta en
l’Annex de les presents Bases, preferentment de forma electrònica a la Seu
Electrònica
de
l’Ajuntament
(elportdelaselva.eadministracio.cat)
o
presencialment, en hores d’atenció al públic (de dilluns a divendres, de
10.00 a 14.00 hores, i dijous de 17.00 a 19.00), al Registre General de
l’Ajuntament, ubicat al carrer del Mar, 1 d’aquesta població. També es poden
presentar en les oficines de correus d’acord amb el que estableix l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.

ANUNCIS OFICIALS

TERCERA. SOL·LICITUDS

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

d) Originals o còpies compulsades de les certificacions, títols, i/o altres
documents acreditatius dels mèrits al·legats segons la base sisena.
e) Original o fotocòpia compulsada dels certificats acreditatius de serveis
prestats a l’administració pública.

QUARTA. LLISTA D’ASPIRANTS
Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució en
el termini de 10 dies, declarant aprovada la llista provisional d'admesos i
exclosos. En dita resolució, que es publicarà a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [http://elportdelaselva.eadministracio.cat] i en el Tauler
d'anuncis de la Casa de la Vila, es concedirà un termini de deu dies hàbils
per a l'esmena.
En l’esmentada resolució, s’han d’indicar els llocs on es troben exposades al
públic les llistes completes certificades de les persones aspirants admeses i
excloses.
Aquesta resolució signada electrònicament per la presidència es lliurarà als
aspirants al correu electrònic personal que hauran indicat en el model de
participació en el procediment de selecció Aquesta resolució es traslladarà a
cadascun dels aspirants.
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini de 10 dies des de
la finalització del termini per a presentació. Transcorregut dit termini sense
que s'hagués dictat resolució alguna, les al·legacions s'entendran
desestimades.
Vistes les al·legacions presentades, per Resolució d'Alcaldia es procedirà a
l'aprovació definitiva de la llista d'admesos i exclosos, que, igualment serà
objecte de publicació en la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://elportdelaselva.eadministracio.cat] i en el Tauler d'anuncis.
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No es valorarà cap mèrit que no compti amb la deguda acreditació.
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g) Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de suficiència
intermedi B de la llengua catalana. No obstant això, en cas que les persones
aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català cal que ho
acreditin documentalment, com a màxim, abans de l’inici de la prova de
català.

ANUNCIS OFICIALS

f) Currículum vitae del sol·licitant, acompanyat d’informe de vida laboral
emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social en el termini màxim
d’un mes anterior a la finalització de presentació de sol·licituds que ha de
sol·licitar l’interessat.

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
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En aquesta mateixa publicació es farà constar el dia, hora i lloc en què
haurà de realitzar-se el primer exercici de selecció. La crida per a posteriors
exercicis es farà mitjançant la publicació a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [http://elportdelaselva.eadministracio.cat] i en el Tauler
d'anuncis; en aquest supòsit, els anuncis de la celebració de les successives
proves hauran de fer-se públics per l'òrgan de selecció en els locals on
s'hagi celebrat la prova anterior i a la seu electrònica de l'Ajuntament
(http://elportdelaselva.eadministracio.cat)
Igualment, en aquesta resolució, es farà constar la designació nominal del
Tribunal.
CINQUENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR

- Un funcionari/a d’habilitació que exerceixi en aquesta o en altre corporació
local.
- Un/a membre proposat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
- Un/a membre proposat per l’Institut de Seguretat pública de Catalunya.
- Un/a membre proposat per la Subdirecció General de Coordinació de la
Policia de Catalunya.
Actuarà de Secretari del Tribunal Qualificador el funcionari d’habilitació, o el
membre suplent, si és el cas.
No és membre del Tribunal qualificador però podrà estar present en el
procés de selecció, el representant sindical dels treballadors.
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la
meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la
del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que
els substitueixin.
El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i
tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals
actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal,
les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva
competència.
L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal s'han d'ajustar al que
preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de regim
jurídic del sector públic.
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Vocals:
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President/a: Un comanament de Mossos d’Esquadra o d’una policia local.

ANUNCIS OFICIALS

El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
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El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre
els acords necessaris pel bon funcionament i ordre de les proves en tot el
que preveuen aquestes bases.
Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre
indemnitzacions per raó del servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador
és classifica en la categoria tercera.
SISENA. PROCÉS DE SELECCIÓ

L’ordre d’actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no
puguin fer-se conjuntament s’establirà per sorteig, que es realitzarà
prèviament a l’inici de les proves i es comunicarà per escrit o oralment per
l’òrgan qualificador.
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que
no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins hi tot per raons
de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.
Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix
íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol
moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de
l’interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les
autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes
pertinents.
SETENA. MÈRITS QUE ES VALORARAN
El tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels
aspirants, mitjançant fotocòpies compulsades, d’acord amb el barem
següent :
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La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran
determinats pel tribunal i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats
de la prova anterior, i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per
tal de facilitar-ne la màxima divulgació. Amb aquesta publicació es
considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats.
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El tribunal podrà considerar, la realització de les proves successives el
mateix dia de la primera prova o, el mateix dia que es convoquin als
aspirants a la segona. A aquests afectes, es farà dita publicació amb
l’anterioritat pertinent.

ANUNCIS OFICIALS

La selecció pel sistema de concurs consisteix en la valoració de
determinades condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència
relacionats amb la tasca de vigilant municipal a exercir i en la superació de
les proves corresponents. El dia, l’hora i el lloc d’inici de la primera prova es
publicarà al tauler d’anuncis, com a mínim, amb 15 dies d’antelació.

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
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A. Experiència laboral (la puntuació màxima és de 3,5 punts):
1. Per haver exercit com agent de la policia local a qualsevol
ajuntament
per
cada
mes
complert ................................................ 0,1 punts, fins a un
màxim de 2,0
2. Per haver exercit com agent vigilant municipal a qualsevol
ajuntament
per
cada
mes
complert ............................................... 0,1 punts, fins a un
màxim de 1,5.

C. Formació professional:
1. Per cursos organitzats o homologats per l’Escola de Policia de
Catalunya, realitzats amb aprofitament, sense que pugui
comptabilitzar-se el curs de formació bàsica, fins a un màxim
de 3 punts.
 Per cursos de durada inferior o igual a 25 hores:
Per cada un......................................................................................
punts.

0,15

 Per cursos de 26 a 50 hores:
per cada un......................................................................................
punts

0,25

 Per cursos de 51 a 100 hores:
per cada un ...................................................................................... 0’40
punts
 Per cursos de durada superior a 100 hores:
per cada un.......................................................................................
punts.

0,50

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


Per cursos de durada inferior o igual a 25 hores:
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En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.
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B.1 Batxillerat, FP de 2n. Grau, o equivalent ......................................... 0,5
punts.
B.2 Diplomatura universitària o equivalent ..............................................
0,75 punts.
B.3 Llicenciatura universitària ................................................................. 1
punt.

ANUNCIS OFICIALS

B. Titulacions acadèmiques:

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
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per cada
punts.

un......................................................................................

0,15

 Per cursos de 26 a 50 hores:
per cada un......................................................................................
punts

0,20

 Per cursos de 51 a 100 hores:
per cada un .....................................................................................
punts

0’30

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

0,40

Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B) de la
Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres
equivalents, fins a un màxim d’1 punt.
E. Titulacions nàutiques
En aquest apartat es valoraran titulacions tant professionals com esportives.
Patró de Navegació Bàsica ......................... 0,10 punt
Patró d’Embarcacions d’Esbarjo.................. 0,25 punt
Titulacions professionals............................. 0,5 punts
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als
10 punts.
VUITENA. PROVES
FASE PRÈVIA.
1r. Exercici. Coneixement de la llengua catalana (de caràcter obligatori i
eliminatori):
Consisteix en la realització d’una prova específica de coneixements de
llengua catalana de nivell B amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es
qualificarà d’apte o no apte.
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D. Nivell de coneixement de la llengua catalana:
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Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels
cursos al·legats. Si no ho fan així és computaran com cursos de durada
inferior a 25 hores.

ANUNCIS OFICIALS
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Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin
documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el
certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció de Política
Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les
aspirants que, en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de
funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de
llengua catalana del mateix nivell o superior al que s’hi esmenta, sempre i
quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb
l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització
lingüística.

El municipi de del Port de la Selva. Terme municipal. Nuclis rurals i
urbanitzacions. Serveis i comunicacions. Principals carrers i places.
Principals pistes forestals i camins. Platges i cales. Accidents geogràfics.
Parc Natural de Cap de Creus. Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes.
Fires, festes i festivals.
La valoració d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts i tindrà caràcter
eliminatori per tots els aspirants que no superin la puntuació de 5.
2on- Exercici. Cas pràctic (P.A.S)
Consistirà en respondre per escrit un o més supòsits pràctics proposats pel
Tribunal, relacionat amb les tasques del lloc de treball objecte de la
convocatòria, en el temps màxim que determini el tribunal.
Els criteris de valoració seran: la correcció del raonament (1,5), l’encert en
el procediment i la solució proposada (2,5), la capacitat de redacció de
l’aspirant (1,5), l’argumentació (1,5), la presentació (1,5) i que la lletra sigui
llegible (1,5).
El tribunal podrà disposar que els aspirants llegeixin les respostes davant
seu i els podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns.
La valoració d’aquesta prova serà de 0 a 10 punts i tindrà caràcter
eliminatori per tots els aspirants que no superin la puntuació de 5.
3er. Exercici. Psicotècnic
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Consistirà en contestar per escrit en un període màxim de 30 minuts
diverses qüestions relacionades amb els aspectes següents:
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1r- Exercici. Coneixement del municipi

ANUNCIS OFICIALS

FASE DE PROVES

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

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.
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
policials.

4t. Exercici. Reconeixement mèdic
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses
col·legiats, per comprovar que no es detecta en els o les aspirants
l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 3
d’aquesta convocatòria.
Aquest exercici es qualificarà d’apte o no apte.
NOVENA. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE
NOMENAMENT, SI ÉS EL CAS.
1. La qualificació final de cada aspirant s’obté sumant, a les
qualificacions obtingudes a la fase de proves, les obtingudes a
la fase de mèrits.
2. Prèviament a la realització de l’última prova, el tribunal farà
públic una llista ordenada dels aspirants amb les puntuacions
finals atorgades a cada un d’ells, i cridarà si és el cas, els
primers del llistat, en nombre igual al de places a cobrir
interinament, per tal que passin el reconeixement mèdic.
Els professionals als quals s’encarregui la realització de la prova mèdica,
entregaran al tribunal un informe de cada un dels aspirants.
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Aquest exercici es qualificarà com a apte o no apte. La falsedat demostrada
en les respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant.
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Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb
l’assessorament de persones tècniques especialitzades en proves
psicotècniques i es tindran en compte les pautes previstes a la Resolució
INT/2403/2015, de 2 d’octubre, per la qual es dóna publicitat al protocol pel
qual s’estableixen els criteris orientatius d’avaluació psicològica per a
l’accés, la promoció i la mobilitat de les policies locals de Catalunya.

ANUNCIS OFICIALS

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.

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

En cas que algun aspirant no superi aquest últim exercici, el tribunal cridarà
el següent de la llista que hagi superat les proves anteriors per tal que el
realitzi.

La relació dels agents interins amb l’entitat local cessarà en les següents
circumstàncies:
a. En prendre possessió com a funcionaris i funcionàries de
carrera els i les aspirants aprovats en convocatòries en
què s’incloguin les places ocupades pel personal interí.
b. En incorporar-se al lloc de treball els funcionaris i
funcionàries de carrera que estiguin en situació
administrativa amb dret a la reserva dels llocs de treball.
c. Quan no calguin els seus serveis.
d. Pel transcurs del període per al qual van ser nomenats.
e. Per renúncia de la persona interessada.
f. Per aplicació de la sanció de suspensió de funcions per
falta qualificada com a greu o molt greu o per la
separació del servei, acreditada mitjançant la instrucció
d’expedient disciplinari conforme al que disposa la Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
g. El període de durada de l’interinatge de les 5 places
d’estiu serà entre els mesos de juny a setembre de
2019, i següents si és el cas.
ONZENA. INCIDÈNCIES
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DESENA. CIRCUMSTÀNCIES DEL CESSAMENT I PERÍODE DE DURADA
DE L’INTERINATGE
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4. Les persones aspirants que superin tot el procés selectiu i no
siguin cridades en un primer moment, podran ser proposades
per al seu nomenament com a agent vigilant municipal interí si
es produeix alguna baixa mèdica, necessitat de cobrir períodes
de vacances, reforç del cos en la temporada estiuenca o
d’altres, i prèvia la corresponent revisió mèdica.
Aquesta borsa de reposició restarà dos anys oberta fins a la convocatòria
d’un nou procés selectiu o l’esgotament de la mateixa. Les persones que
integrin la borsa, podran consultar en qualsevol moment, la seva posició a la
mateixa dirigint instància a aquest Ajuntament.

ANUNCIS OFICIALS

3. Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica
seran proposats a l’alcaldia per al seu nomenament com a
agents funcionaris interins, al moment que sigui necessari en
funció a la seva posició a la borsa constituïda. La constitució de
la borsa serà en funció a un rigorós ordre de puntuació donat
per els resultats del conjunt del procés selectiu.

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

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

ANNEX 1. QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES
I.

ANTROPOMETRIA:

—1 La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions
en la mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als
homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans
dominant i no dominant, pel que fa a les dones.
—2 La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5, litres en
els homes, i als 3 litres en les dones.
II.

MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS: 1 Aparell circulatori
1. Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles
manifestacions, independentment de la seva causa.
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Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests
actes decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte,
determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats
podran interposar, d’acord amb l’article 112 de la Llei 39/2015, de primer
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a
comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de
l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la
Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà
de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el
que preveu l’article 10 de la Llei esmentada.
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests
últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte,
determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats
podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de
la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcalde.
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

ANUNCIS OFICIALS

DOTZENA. RECURSOS

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Malformacions de cor o de grans vasos.
Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
Insuficiència coronària.
Pericarditis activa o residual.
Insuficiència arterial perifèrica.
Insuficiència venosa perifèrica.
Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials.
Linfedema.
10.Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

1. Malformacions o lesions del tracte genitourinari.
2. Disfuncions urogenitals cròniques.
3. Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència
Hidronefrosi.
4. Litiasi del tracte urinari crònica.
5. , Prolapse genital femení. Endometriosi.

renal.

4. Aparell digestiu
1. Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge,
les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.
2. Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la
digestió o l’excreció.
3. Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.
4. Úlcera gastroduodenal.
5. Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).
6. Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala
absorció.
7. Pancreopaties cròniques o recidivants.
5. Sistema hematopàtic: hemopaties que a judici del tribunal limitin
l’exercici de la funció policial. 6 Aparell locomotor
1. Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin
el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin
disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el coll,
o la seva repercussió estàtica.
2. Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del
tribunal dificulti l’exercici de les funcions policials.
6. Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós
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3. Aparell genitourinari
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1. Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional
en la funció respiratòria.
2. Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes,
parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

ANUNCIS OFICIALS

2. Aparell respiratori

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
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6. Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana,
micòtica o parasitària).
6. Òrgans dels sentits
1. Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o
protopàtica o del funcionalisme neuromotor.
2. Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.
3. Queratotomia radial.
4. Despreniment de retina.
5. Estrabisme manifest i no corregit.
6. Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
7. Discromatòpsies.
8. Glaucoma.
9. Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels
facultatius que realitzin la prova, dificulti de manera important
l’agudesa visual.
10.Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz
a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.
11.Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa,
que en comprometin el bon funcionament o en determinin
afeccions cròniques.
12.Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis,
paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la funció
fonatòria normal.
13.Trastorns en la parla. Quequesa.
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1. Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o
mixtes.
2. Diabetis mellitus.
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6. Glàndules endocrines

ANUNCIS OFICIALS

1. Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de
personalitat que afecti un adequat comportament social i
laboral.
2. Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o
trastorn mental orgànic que incapaciti per a les funcions
pròpies del lloc al qual aspira.
3. Trastorns mentals i del comportament causats per consum de
substàncies psicotròpiques.
4. Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació
exògena (detecció de metabòlits de drogues d’abús en l’orina).
5. Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.
6. Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
7. Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
8. Tremolor. Tics o espasmes.
9. Trastorns de la son.

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
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6. Pell, fàneres i glàndules exocrines
1. Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que
puguin comprometre la funció policial.
2. Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica
puguin comprometre la funció policial o facilitar la identificació.
3. Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin
compromís per a la funció policial.
4. Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
5. Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
6. Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal
limitin o dificultin l’exercici de la funció policial.

ANNEX 2. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ.
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ, PER
COBRIR AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI INTERÍ, CINC PLAVES
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1. Processos neoplàsics.
2. Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre
funcions orgàniques
3. Malalties autoimmunes.
4. Diàtesi al·lèrgica.
5. Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri
facultatiu pugui
comprometre la funció policial.

ANUNCIS OFICIALS

6. Altres

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
CAP DE CREUS – ALT EMPORDÀ

D’AGENTS VIGILANTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DEL PORT DE
LA SELVA
Dades personals
Noms i cognoms:
DNI:
Data
naixement:

de

Nacionalitat:

EXPOSO:
Primer. Que ha estat convocat el procés per cobrir, amb caràcter de
funcionaris interins, una borsa d’agents Vigilants municipals de
l’Ajuntament del Port de la Selva, mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, núm. XXX de data ....... i anunci extractat
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. XXX, de data ........ .
Segon. Que declaro que conec el text íntegre de les Bases reguladores del
procés selectiu de referència, que les accepto sense reserves i reuneixo les
condicions exigides en les Bases esmentades, i que no pateixo cap malaltia
ni estic afectat/da per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible
amb l’exercici de les funcions del lloc de treball convocat.
Tercer. Que, així mateix, declaro que són certes totes les dades que figuren
en aquesta sol·licitud, així com la documentació adjunta.
Quart. Que dono el meu consentiment perquè les meves dades personals
siguin incorporades a un fitxer o tractament de dades de titularitat de
l’Ajuntament del Port de la Selva , creat amb finalitats de gestió dels
recursos humans d’acord a lo establert a la Llei Orgànica 3/2018, de
Protecció de dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals. Que
aquestes dades no seran cedides a terceres persones excepte en els casos
previstos legalment i en qualsevol moment, podré exercir els meus drets
d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-me a l’Ajuntament
per qualsevol mitjà.
Cinquè. Declaro sota jurament o promesa, a efectes de ser nomenat / a
funcionari / a del Cos de Vigilants de Port de la Selva que no he estat
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Correu electrònic:
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Telèfon mòbil:

ANUNCIS OFICIALS

Adreça:

AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
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separat / a del servei de cap de les administracions públiques, que no em
trobo inhabilitat / ada per a l'exercici de funcions públiques.
Per tot això, SOL·LICITO:
Primer. Que s’admeti la present sol·licitud de participació en el procés
selectiu convocat per cobrir, amb caràcter de funcionari interí, de cinc llocs
d’agents vigilants municipals d’aquest ajuntament.
Segon. Que s’admeti, així mateix, la documentació que s’adjunta a la
present sol·licitud:

degudament

compulsada

del

títol

acadèmic

3. Originals o còpies compulsades de les certificacions, títols, i/o altres
documents acreditatius dels mèrits al·legats segons la base sisena.
4. Original o fotocòpia compulsada dels certificats acreditatius de
serveis prestats a l’administració pública.
5. Currículum vitae del sol·licitant, acompanyat d’informe de vida
laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social en el
termini màxim d’un mes anterior a la finalització de presentació de
sol·licituds que ha de sol·licitar l’interessat.
6. Document acreditatiu d’estar en possessió del nivell de suficiència
intermedi B de la llengua catalana.

(Localitat i data)
(Signatura)

SR/A ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA
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còpia
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2. Original o
necessari.
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1. Original o fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat.

