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Anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d’un lloc de
treball d'Agent de la Guàrdia Municipal, de Fogars de la Selva.

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament de Fogars de la Selva, en sessió del dia 24 de
gener de 2019, va acordar:
Primer: Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria del procés de
selecció, pel sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça en propietat d'agent de la
guàrdia municipal de Fogars de la Selva, funcionari, grup E, inclosa a l’Oferta Pública
d’Ocupació de l’Ajuntament de Fogars de la Selva per a l’any 2019.
Segon: Convocar el concurs per proveir en propietat la plaça esmentada.
Tercer: Publicar les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’aquest procés
selectiu al BOP, al DOGC, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Fogars de la Selva, i
l’anunci de la convocatòria al BOE.
El text íntegre de les Bases reguladores del concurs és el següent:

“BASES REGULADORES PROCÉS SELECTIU PER COBRIR, EN PROPIETAT, UNA
PLAÇA D’AGENT DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL DE FOGARS DE LA SELVA

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l’accés, pel sistema
de concurs oposició lliure, a una plaça en propietat d'agent de la guàrdia municipal,
funcionari, grup E, de l’Ajuntament de Fogars de la Selva, dotada amb les retribucions
que corresponguin d'acord amb la legislació vigent.

SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits
següents:
1. Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
2. Estar en possessió del títol de graduat o graduada 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 altre
d’equivalent o superior.
3. Haver complert 18 anys i no superar la l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
4. 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
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administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre
que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
5. 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.
6. Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,65 m els homes.
7. Estar en possessió del permís de conduir classe B
Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de la presentació de sol·licituds.

TERCERA. SOL·LICITUDS
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre
General de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar
des del següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC, i s'han d'adreçar al
president de la Corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes
previstes a la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels
requisits exigits en la base segona.
Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de
fotocòpies del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la
documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs.
Tots els documents s’han de presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades.

QUARTA. LLISTA D'ASPIRANTS
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació,
o autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes
d'aspirants admesos i exclosos. En la resolució s’han d’indicar el lloc on es troben
exposades al públic les llistes completes certificades d’aspirants admesos i exclosos i
s’ha de determinar el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis.
La resolució també concedirà un termini de deu dies per a esmenes o reclamacions
possibles.
Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició
dels interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de
trenta dies, transcorregut el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions
s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants
admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.

AJUNTAMENT DE FOGARS DE LA SELVA | Plaça de la Vila, s/n 08495 | Fogars de la Selva (Barcelona)
www.fogarsdelaselva.cat | fds.urbanisme@diba.cat | Tel. 972 86 49 73 | Fax. 972 86 52 84

CINQUENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per
la corporació i formades per un president i vocals amb la següent distribució:
a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa
corporació.
b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.
c) El terç restant ha de ser proposat pel Departament d’Interior, entre els quals hi haurà
com a mínim, una persona proposada per l’Institut de Seguretat Pública i una altra per
la Direcció General d’Administració de Seguretat.
En cas que el secretari no sigui membre del Tribunal, actua amb veu però sense vot.
El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser
designats conjuntament amb els titulars.
Podrà assistir un representant dels treballadors amb veu i sense vot.
La designació del tribunal s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'ajuntament, com a
mínim 15 dies abans de les proves.
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.
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
La selecció pel sistema de concurs oposició consisteix en la valoració de determinades
condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca policial a
exercir i en la superació de les proves corresponents, inclosos el curs selectiu i el període
de pràctiques.
La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els
exercicis de la fase
d’oposició.
El dia, l'hora i el lloc d'inici de les proves es publicarà al tauler d’anuncis, com a mínim,
amb 15 dies d’antelació. L’ordre de les proves es determinarà en l’esmentada publicació.
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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.
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.
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. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS
El tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants,
mitjançant fotocòpies compulsades, d'acord amb el barem següent :
A) Antiguitat màxim 4 punts
A.1 Per haver exercit com Agent de la Guàrdia Municipal: per cada mes complert:


0,15 punts, fins a un màxim de 4.

B) Titulacions acadèmiques:
C.1 Batxillerat superior o equivalent
 0,5 punts.
C.2 Cicle Formatiu de Grau Superior
 0,75 punts.
C.3 Grau universitari (o equivalent)
 1 punt.
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.

D) Formació professional:
D.1 Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya ( en virtut
de l’ORDRE INT/56/2013), i que tinguin relació amb el lloc de treball que s’ofereix, fins
a un màxim de 4,5 punts
- Per cursos de durada fins a 24 hores:
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 per cada un: 0,25 punts.
- Per cursos de 25 a 49 hores:
 per cada un: 0,35 punts
- Per cursos de 50 a 99 hores:
 per cada un: 0'4 punts
- Per cursos de 100 o més hores:
 per cada un: 2 punts.
D.2 Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb
aprofitament, 0,1 punts, fins a un màxim de 0,5 punt.
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 fins a 25 hores.
E) Nivell de coneixement de la llengua catalana:
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.
F) Recompenses i distincions
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la
resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions
de la categoria d’agent. Fins a un màxim de 3 punts.
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 11 punts.

VUITENA. EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ
La selecció es durà a terme mitjançant el sistema d'oposició lliure, es valoraran els
exercicis de la fase d'oposició, que tindran caràcter obligatori i eliminatori.
1. Coneixement de català.
Els aspirants hauran d'acreditar els coneixements exigits mitjançant la realització d'una
prova escrita i/u oral de coneixements de llengua catalana, el nivell d'exigència de la
prova serà l'equivalent al nivell B de la Junta Permanent de Català. Aquest exercici és
obligatori i eliminatori. Es qualifica com a apte o no apte.
Quedaran exempts de la realització d'aquesta prova els aspirants que acreditin estar en
possessió del certificat de nivell de suficiència de català (B) expedit per la Secretaria de
Política Lingüística, superior o equivalent, o documentació que acrediti haver superat
una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior
a l'exigit en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de funcionari públic.
Per realitzar aquestes proves, el Tribunal ha de comptar amb l'assessorament de
persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.
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2.

Cultura general i realitat del municipi.

Consisteix en contestar, en un període màxim de 50 minuts, un qüestionari de 25
preguntes tipus test, que seran proposades pel Tribunal relatives a coneixements de
cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit i l'actualitat política,
social, cultural i de coneixement del municipi.
L'exercici puntuarà amb un màxim de 10 punts essent necessari per superar-lo 5 punts.
Les preguntes encertades puntuaran 0,40 punts i les incorrectes descomptaran 0'20.
3. Cas pràctic
Consisteix en desenvolupar un cas pràctic relacionat amb les tasques de la Guàrdia
Municipal.
L'exercici puntuarà amb un màxim de 10 punts essent necessari per superar-lo 5 punts
4. Prova Aptitud física.
Aquesta prova té per objecte comprovar les condicions de força, velocitat i resistència
de l'aspirant. Serà obligatòria i
eliminatòria. Constarà de les subproves que
s'especifiquen a l'annex 1 d'aquestes bases. Per a realitzar aquestes proves és obligatori
que els aspirants portin roba i calçat esportiu. Cada subprova es valorarà de 0 a 10 punts
segons l'annex de les proves físiques.
La puntuació final de cada aspirant s'obtindrà dividint pel número de proves la suma de
la puntuació global de les mateixes, i quedaran eliminats de l'oposició els qui no
assoleixin una puntuació mínima de 5 punts, en cadascuna de les subproves.
L'ordre de realització dels diferents exercicis d'aquesta bateria de proves físiques vindrà
determinat per l'organització dels aspirants en els grups, que determini el Tribunal.
5.

Fase d'entrevista personal.

L'entrevista personal aclarirà valors personals tals com: aptituds i actituds personals,
motivació envers el lloc de treball, responsabilitat i d'altres ítems conductuals a tenir en
compte segons el criteri de l'òrgan de selecció.
L'entrevista personal es valorarà de 0 fins a 5 punts i restaran eliminats els que no
superin els 5 punts.
NOVENA. QUALIFICACIONS
NOMENAMENT

DELS

I

LES

ASPIRANTS

I

PROPOSTA

DE

9.1 No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al
de les places convocades.
9.2 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.
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9.3 La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes
a la fase d'oposició, les obtingudes a la fase de concurs.
9.4 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, llevat del certificat acreditatiu de tenir els coneixements específics per
poder conduir vehicles prioritats.
Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar
documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de
presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar
la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.
Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no
presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats
funcionaris en pràctiques i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici
de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

DEZENA. INCIDÈNCIES
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.

ONZENA. RECURSOS
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 123 i 124 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú, 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.
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ANNEX 1. PROVES FÍSIQUES
a) Resistència: Recórrer una longitud de 1.000 metres en el mínim de temps possible.
L’amidament serà manual. Només es podrà fer un intent.
b) Força de braços: Realitzar a terra totes les flexions que els sigui possible durant un
minut de temps. (2 intents).
c) Potència de cames: Salt longitudinal sense carrera. La distància es mesurarà des de
la part anterior de la línia de batuda fins a la marca més posterior feta pel saltador. Es
faran dos intents i puntuarà aquell que s'hagi obtingut la distància més llarga. ( 2
intents).
d) Velocitat: Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres.
L'ordre de realització de les sub-proves serà establert pel tribunal amb l'assessorament
dels tècnics.
A cada sub-prova s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 2 punts. L'aspirant que no
arribi a aquesta puntuació mínima en alguna de les sub-proves quedarà eliminat/ada.
A les proves b i c es permetran 2 intents. D’aquests intents s’agafarà el millor registre.
Aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori; per assolir l’APTE serà necessari
l'obtenció d'un mínim de 5 punts de qualificació final fent mitjana a les quatre proves.
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ANNEX 2. BAREM D’APTITUD FÍSICA
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Fogars de la Selva, 25 de febrer de 2019

L’Alcalde
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C Josep
Vilà i
Camps
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