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BASES  DEL PROCÉS SELECTIU PER LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE 
VIGILANT DE VIA PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE S. JOAN DESPÍ 

1.- OBJECTE 

 
L’objecte de les presents bases és la regulació específica del procés selectiu 
per la cobertura d’una plaça de vigilant de via pública vacant a la plantilla de 
personal laboral d’aquest Ajuntament, en aquells aspectes que no es regulessin 
a les bases generals aprovades per  decret de la Alcaldia núm. 
D20080001000127, de 14 de gener de 2008. 
 

2.- CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA 

 
Tipus de personal: Laboral. 
Denominació: Vigilant de Via Pública 
Grup: C2 
Sistema de selecció: concurs - oposició. 
Jornada: 40 hores setmanals, segons necessitats del servei 
Funcions: Control i seguiment de les tasques desenvolupades per companyies 
adjudicàtaries de neteja de la via pública, edificis municipals i recollida de 
resigus. Control de l'activitat i del pressupost assignat  i aquelles funcions 
anàlogues o similars que li puguin ser assignades. 
 

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 
 
1. Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels altres Estats membres 

de la Unió Europea o d’Estats als quals, en virtut de Tractats internacionals 
subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la 
lliure circulació de treballadors en els termes que aquesta es troba definida 
en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. També podran accedir, 
qualsevol que sigui la seva nacionalitat, els cònjuges dels espanyols i dels 
nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no 
estiguin separats de dret, així com els seus descendents o els del cònjuge 
sempre que no estiguin separats de dret i siguin menors de 21 anys o 
majors, dependents. 

2. Tenir 16 anys i no haver complert 65 en la data que finalitzi el termini de 
presentació de sol·licituds 

3. Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques 
4. Acreditar que s’està en possessió del títol de Graduat en ESO, FP I o Cicle 

de Formació Professional de Grau Mitjà. En cas d’invocar un títol equivalent 
a l’exigit, haurà d’acreditar-se mitjançant la certificació expedida pel Ministeri 
d’Educació que ho acrediti i, en cas de ser un títol obtingut a l’estranger, cal 
que se’n presenti la corresponent traducció jurada. 

5. Estar capacitat i posseir un grau de coneixement de la llengua catalana, tant 
en l’expressió oral com en l’escrita, que el/la faci apte/a per desenvolupar 
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les seves funcions, equivalents al nivell B elemental de la Secretaria de 
Política Lingüística o equivalent.. Si la persona proposada no disposa del 
nivell B o certificat equivalent, haurà de fer una prova, el resultat de la qual 
serà d’apte/a o no apte/a. 
Els/Les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, han d’acreditar 
tenir coneixements de la llengua castellana. Les persones que no presentin 
certificat, ni acreditin de trobar-se exemptes, hauran de realitzar una prova 
específica. 

6. Estar el possessió del permís de conduir de classe B 
7.  No haver estat separat/da i/o acomiadat/da, per resolució disciplinària 

ferma, del servei de cap administració pública, i no trobar-se inhabilitat per 
sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques. En el cas de ser 
nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/ada o en situació equivalent 
ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en 
el seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública. 

8. No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts en la Llei 
53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les 
administracions Públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
 

4.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
4.1.- Les persones interessades en participar en el procés de selecció hauran 
d’omplir la sol·licitud normalitzada per aquesta oferta que se’ls facilitarà a l’OAC 
o a la pàgina web www.sjdespi.cat o mitjançant la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
 
La sol·licitud s’haurà d’entregar al Registre General de l’Ajuntament (Camí del 
Mig, núm. 9) durant el termini de VINT DIES NATURALS comptats a partir del 
següent al de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. Si es presenta a la seu electrònica mitjançant la sol·licitud 
genèrica, aquesta s’haurà d’acompanyar, com a documents annexos, de la 
sol·licitud normalitzada per aquesta oferta i de l’altre documentació requerida. 
En el cas que les sol·licituds siguin presentades mitjançant un altre sistema o 
en un altra administració amb conveni, l’aspirant haurà d’anunciar, el mateix 
dia, l’enviament al departament de Recursos Humans mitjançant fax al núm. 
934806055 o al correu electrònic isabelfn@sjdespi.net, adjuntant còpia de la 
sol·licitud. 
 
4.2.-  La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la següent documentació: 

a) Fotocòpia del DNI 
b) Currículum vitae, on es faran constar tots aquells mèrits i capacitats que 

tinguin relació amb el lloc a proveir degudament especificats. 
c) Fotocòpia de la titulació exigida, o resguard de pagament dels drets 

d’obtenció dels títols exigits a la base segona. 
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d) Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, de conformitat amb el 
barem recollit en el procediment selectiu de concurs, sense que l’òrgan 
seleccionador pugui valorar altres mèrits que els aportats en aquest 
moment.. Els cursos, seminaris i jornades que s’al·leguin com a mèrits 
hauran de ser acreditats mitjançant fotocòpia dels títols oficials, on consti 
el centre emissor dels mateixos, així com les hores de durada, 
assistència o aprofitament. 

e) La prestació de serveis a l’Administració Pública i/o a l’empresa privada 
s’acreditarà mitjançant certificat emès per la Tresoreria General de la 
Seguretat Social de la vida laboral del sol·licitant, així com amb 
fotocòpies dels contractes, nòmines o qualsevol altre mitjà que acrediti la 
naturalesa dels serveis prestats. Els serveis prestats a l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí seran acreditats per la Corporació, així com les 
avaluacions del treball realitzat. 

f) Fotocòpia del certificat del nivell B de català de la Direcció General de 
Política Lingüística, o equivalent 

g) Acreditació de coneixements de llengua castellana per aquelles 
persones que no tinguin la nacionalitat espanyola. 

 
Aquests documents justificatius només es podran presentar durant el període 
de presentació de instàncies. Els mèrits insuficientment justificats no seran 
valorats. Es podran sol·licitar altres documents que es considerin necessaris 
per a la correcta valoració dels mèrits al·legats. 
 
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants 
donen el 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. 
 
Igualment, per la mera concurrència al procés selectiu s’entén que l’aspirant 
accepta íntegrament les condicions de l’oferta, tret que, prèviament, hagi 
exercit el seu dret a impugnar-les. 
 
 

5.- LLISTA D’ASPIRANTS 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es dictarà resolució en 
el termini màxim d’un mes aprovant la llista d’admesos/es i exclosos/es 
provisional, que es publicarà al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina 
web municipal www.sjdespi.net. Es concedirà un període de 10 dies hàbils 
comptadors a partir de la publicació de la llista per a esmenes o possibles 
reclamacions. En cas que les persones aspirants excloses no presentin 
esmena dels defectes que motiven la exclusió, la seva sol·licitud s’arxivarà 
sense cap altre tràmit. 
 
Les al·legacions presentades es resoldran en el termini d’un mes a partir de la 
finalització del termini anterior. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.  En el cas de no 
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presentar-se reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la llista 
provisional, sense necessitat de nova publicació. 
 
 

6.- PUBLICACIÓ D’ANUNCIS 
 
Tots els anuncis relacionats amb la convocatòria es publicaran al tauler 
d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web municipal www.sjdespi.net 
 
 

7.- ÒRGAN DE SELECCIÓ 
 
L’òrgan de selecció que es constituirà per valorar el procés selectiu, es 
constituirà segons disposa la base 5 de les bases generals que regeixen els 
processos selectius de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
 
 

8.- DESENVOLUPAMENT DEL PROCÈS SELECTIU 
 
 
8.1.- Prova específica per demostra el coneixement del castellà.  
Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar aquest 
exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules en el termini màxim de 
45 minuts, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant el 
termini màxim de 15 minuts i, si s’escau, amb els assessors especialistes que 
aquest designi. La qualificació d’aquest exercici serà d’apte/a o no apte/a i 
quedaran eliminats del procés selectius aquelles persones que no superin la 
prova. 
 
Les persones aspirants que acreditin documentalment que estan en possessió 
d’un certificat conforme han cursat la primària i la secundària a l’Estat espanyol, 
del diploma d’espanyol (nivell intermedi) que estableix el Reial Decret 
1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti 
haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest, o del certificat 
d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes, o que hagin superat una prova d’igual nivell en un altre procés 
selectiu, restaran exempts de realitzar aquest exercici. 
 
 
8.2.- Prova específica per demostrar el coneixement del català  
Aquesta prova només s’haurà de realitzar en el cas que no s’acrediti 
documentalment estar en possessió del nivell B de llengua catalana o superior, 
mitjançant la presentació del títol corresponent expedit per la Secretaria de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o d’un títol equivalent, o 
hagin superat una prova d’igual nivell en un altre procés selectiu. La qualificació 
d’aquest exercici serà d’apte/a o no apte/a i quedaran eliminats del procés 
selectius aquelles persones que no superin la prova. 
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8.3.-  Prova teòrica :  Consistirà a respondre, en el termini màxim de 30 
minuts, un test de coneixements, amb respostes alternatives, relacionat amb el 
contingut del temari general que s’annexa. La qualificació d’aquest exercici serà 
de 0 a 10 punts, i la puntuació mínima per la seva valoració serà de 5 punts. La 
puntuació s’obtindrà per aplicació de  la fórmula PF= (RC-RE/4)*5/TP (PF: 
puntuació final, RC: respostes correctes, RE: respostes errònies, TP: nombre 
total de preguntes) 
 
8.4.- Prova de coneixements pràctics: Consistirà en respondre per escrit en 
un temps màxim d’1 hora i 30 minuts preguntes breus i/o un supòsit pràctic 
sobre el temari específic de la convocatòria i les tasques pròpies del lloc de 
treball. Si el Tribunal ho considera adient, els aspirants hauran de  llegir la 
prova davant de l’òrgan de selecció, que està facultat per fer preguntes als 
aspirants sobre qüestions objecte de la prova. Aquesta prova es valorarà entre 
0 i 10 punts i la puntuació mínima per la seva valoració serà de 5 punts. 
 
 
8.5.- Valoració curricular 
 

a) Experiència professional en el desenvolupament de funcions similars a 
les de la plaça a cobrir, a raó de 1 punt per any treballat, fins a un màxim 
de 2.5 punts. 

 
b) Per assistència a jornades i cursos de formació realitzats en centres 

públics o privats de reconeguda solvència a judici del Tribunal i que 
tingui relació directa amb la plaça a cobrir, a raó de 0,01 punts per hora 
lectiva fins a un màxim de 2,5 punts. 

 
Per acreditar els mèrits s’haurà d’aportar fotocòpia dels títols on consti el 
número d’hores i dels contractes laborals o fulls de salari on surti reflectida la 
categoria professional o les característiques de les tasques desenvolupades en 
el lloc de treball. 
 
 
8.6.- Entrevista personal 
 
Les persones aspirants que, l’òrgan de selecció consideri que, en funció de la 
puntuació atorgada, reuneixen les condicions per desenvolupar les tasques 
pròpies de la plaça objecte de selecció, podran ser convocades a una 
entrevista personal. 
Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb els membres de 
l’òrgan de selecció sobre qüestions vinculades al currículum de l’aspirant per tal 
de determinar els valors i les competències professionals que millor s’adeqüin a 
les places convocades.  
Aquesta prova no serà eliminatòria i tindrà una puntuació màxima de 2,5 punts. 
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La puntuació final de cada persona aspirant serà la suma de les puntuacions 
obtingudes en les diferents fases. 
 
L’ordre d’actuació dels aspirants en aquells exercicis que no es puguin fer 
conjuntament, serà l’alfabètic. 
 
Els aspirants que no compareguin a la convocatòria pel desenvolupament dels 
exercicis o proves a realitzar al lloc, data i hora que s’assenyali, seran exclosos, 
malgrat que hagi estat per causes justificades. 
 
 

9.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ. 
 
Finalitzat el procés selectiu, l’òrgan de selecció realitzarà la proposta a l’òrgan 
competent per la contractació de la persona que hagi obtingut la millor 
puntuació.  
 
En el cas d’empat en la puntuació de dos o més aspirants, l’ordre definitiu 
s’establirà, en primer lloc, a favor de la persona que hagi obtingut la puntuació 
més alta en l’exercici pràctic i, si tot i així persistís l’empat, se situarà en 
número superior de la llista l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en 
l’apartat b) de la valoració curricular (experiència professional). 
 
Les persones que hagin superat totes les proves del procés selectius i no 
puguin ser aprovades per excedir del nombre de places convocades, 
constituiran, per ordre de puntuació, una borsa de treball per cobrir possibles 
incidències de personal d’aquesta categoria.  
 
La Corporació podrà deixar sense efecte la contractació si transcorreguts 2 
mesos des de l’inici de la prestació de serveis es produeix una manifesta 
manca d’idoneïtat de la persona contractada per al desenvolupament de les 
funcions pròpies de la plaça, considerant aquest període com a part integrant 
del procés selectiu.  
 

10.- RÈGIM DE RECURSOS 
 
Aquestes bases i els actes administratius o acords de l’òrgan de selecció que 
se’n derivi de la seva aplicació, podran ser recorregudes per les persones 
interessades en els termes que estableix la Llei 39/2015, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Sant Joan Despí, 3 d’abril de 2018  
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ANNEX 1: TEMARI  
 
Temari General: 
 

1. El procediment administratiu: consideracions generals,. Les fases del 
procediment administratiu: inici, ordenació, instrucció i finalització. El 
silenci administratiu. 

2. L’acte administratiu: concepte, classes i elements. Motivació, notificació i 
publicació. 

3. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Revisió dels actes 
administratius 

4. Registre d’entrada i sortida de documents. Requisits en la presentació 
de documents. Comunicacions i notificacions. 

5. El Municipi: concepte i elements. El terme municipal. La població. 
L’empadronament. 

6. Òrgans de Govern Municipal. L’Alcalde. El Ple: composició i funcions. 
Òrgans complementaris. 

 
Temari Específic 
 
 

1. Composició i funcionament de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 
2. Entorn socio-geogràfic del municipi de Sant Joan Despí. 
3. Instal·lacions de titularitat pública del municipi de Sant Joan Despí. 
4. L’autoprotecció. Procediment d’aprovació d'un pla d’autoprotecció. El 

Decret 30/2015, de 3 de marc, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d'aquestes mesures. 

5. El reglament d'obres, activitats i Serveis dels ens locals. Llicencies i 
d'altres actes de control preventiu. El procediment per a l'atorgament de 
llicencies. Denuncies. Procediment sancionador. 

6. Neteja viaria: generalitats, prevenció, reglamentació, vigilància i control, 
sancions, organització. Execució del servei. Dificultat depenent de la 
circulació i aparcament de vehicles. Problemes particulars (neteges 
extraordinàries, actes multitudinaris, recollida de vehicles abandonats, 
neu, pluja i gel).Funcionament de la recollida de residus a Sant Joan 
Despí.  

7. Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària (Publicada 
al BOPB de data 20/10/2014) 

8. Ordenança municipal del civisme i la convivencia (Publicada al BOPB de 
data 17/03/2014) 

9. Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa 
de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d'impuls de l'activitat econòmica 

10. Ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als 
establiments del sector d'hostaleria (Publicada al BOPB 02/04/2012) 
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11. Ordenança reguladora dels volums construïbles damunt l'última planta a 
l'àmbit del terme municipal (Publicada al BOPB núm. 234 de data 
29/09/2008) 

12. Ordenança Municipal de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques (Publicada al BOP núm. 257 de data 27 
d’octubre de 2005). 

13. Ordenança municipal reguladora de la instal·lació, el dipòsit i la retirada 
de contenidors de terres i runes a la via pública (Publicada al BOPB 
núm. 84, de data 07/04/2004) 

14. Ordenança tècnica reguladora de les activitats i de la instal·lació 
d’aparells d’aire condicionat o assimilables en el terme municipal de Sant 
Joan Despí. (Publicada al BOPB núm. 200, del 21 d’agost de 2001). 
Aquesta ordenança ha estat parcialment derogada i resta vigent la part 
de la instal·lació d’aparells d’aire condicionat. 


