Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta
ANUNCI
Proves selectives d’una plaça de VIGILANT MUNICIPAL al municipi de Sant Iscle
de Vallalta
Resultats: Segon Exercici de la fase d’oposició
A data 9 de setembre de 2020, a l’hora convinguda, és a dir, a les 9.00 h. a la seu de
l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, i d’acord amb el que va disposar la Presidència
de la Corporació en el Decret d’Alcaldia núm. 2020/251, de data 30 de juliol de 2020,
per la qual s’aprova la relació d’aspirants admesos i exclosos per a la realització de les
proves selectives en el procés de selecció d’un Vigilant Municipal en règim de
funcionari interí, procés convocat per la Junta de Govern Local en sessió
extraordinària de data 2 de març de 2020, es reuneix el tribunal qualificador per a la
realització del segon exercici de la fase d’oposició d’acord amb la següent
composició,
President
- Sra. M. Montserrat Montellà i Jordana, Secretària-Interventora de l’Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta, titular.
1r Vocal
- Sr. Miguel Angel Marín Rubiano, designat per la Direcció
d’Administració de Seguretat, que actuarà com a vocal titular.

general

2n Vocal
- Sr. Jose Luis Salvador Gracia, designat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, que actuarà com a vocal titular.
3r Vocal
- Sr. Antoni Delgado Muñoz, funcionari de carrera de la Policia Local de
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, que actuarà com a vocal titular.
Secretari
- Sr. F. Xavier Maimí Girbal, auxiliar administratiu, personal laboral fix de la
plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, que actuarà com
a secretari.
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El segon exercici consisteix en:
El tribunal qualificador proposa que els aspirants resolguin dos supòsits pràctics
relacionats amb les tasques pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria, on es
valorarà cadascun amb 5 punts, havent-se de tenir en compte els següents criteris:
- Capacitat de raonament. Punts 2.
- Sistemàtica en el plantejament. Punts 2.
- Expressió escrita. Punts 1.
El tribunal qualificador acorda que els aspirants hauran de llegir els exercicis.
Tot seguit, el tribunal qualificador es dirigeix a l’entrada de l’Escola Dones d’Aigua, on
han estat convocats els aspirants per a la realització del segon exercici.
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Sant Iscle de Vallalta

En primer lloc, amb motiu de la pandèmia de la COVID-19, es passa a efectuar les
següents actuacions:
- Comprovar l’assistència dels aspirants amb mascareta.
- Es facilita als aspirants solució alcohòlica abans d’entrar a l’aula.
- Es pren la temperatura als aspirants.
Els/les opositors/es seran cridats/des per cada exercici en crida única.
El tribunal passa a cridar els aspirants que han superat el primer exercici per ordre del
número de Registre d’Entrada de presentació de sol·licitud:
Registre
d'Entrada
2020/439
2020/503
2020/505
2020/520
2020/1071
2020/1077
2020/1105
2020/1109
2020/1111

Data
Presentació
20/02/2020
25/02/2020
25/02/2020
26/02/2020
17/06/2020
17/06/2020
19/06/2020
22/06/2020
22/06/2020

DNI
.....555-R
.....520-K
.....913-B
.....900-F
.....078-G
.....389-A
.....030-L
.....453-F
.....596-S
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Compareixen a la crida els següents aspirants:
Registre
d'Entrada
2020/439
2020/503
2020/505
2020/520
2020/1071
2020/1077
2020/1105
2020/1109
2020/1111

Data
Presentació
20/02/2020
25/02/2020
25/02/2020
26/02/2020
17/06/2020
17/06/2020
19/06/2020
22/06/2020
22/06/2020

DNI

COMPAREIX

.....555-R
.....520-K
.....913-B
.....900-F
.....078-G
.....389-A
.....030-L
.....453-F
.....596-S

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Tal com s’estableix a les Bases aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió
extraordinària de data 2 de març de 2020, el procés selectiu és el de concurs-oposició
lliure i constarà de dues fases, iniciant-se el segon exercici de la fase d’oposició:
2n exercici: Prova de caràcter pràctic.
Consistirà a resoldre per escrit d’un o més supòsits proposats pel Tribunal, relacionat
amb les tasques del lloc de treball objecte de la convocatòria, en el temps que
determini el Tribunal.
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En aquest exercici es valorarà la capacitat de raonament i la sistemàtica en el
plantejament, així com l’expressió escrita.
Aquesta prova tindrà caràcter obligatori i eliminatori, i es valorarà de 0 a 10 punts,
havent de treure l’aspirant un mínim de 5 punts per superar-la. Si el Tribunal ho
considera necessari, haurà de llegir-se per part de cada aspirant.
A continuació, el tribunal distribueix entre els aspirants el segon exercici i els anuncia
que disposen d’una hora i trenta minuts (1h 30’) per a la realització d’aquest exercici,
una mostra del qual s’uneix a aquesta acta.
Es dóna el senyal de començament a les 9.30 hores. La prova ha acabat a les 10.45
hores, atès que tots els aspirants ja han lliurat el seu exercici.
Tot seguit el tribunal crida als aspirants individualment per tal que llegeixin el seu
exercici.
Al llarg d’aquest termini no s’han produït incidències.
El tribunal passa a relacionar la puntuació del segon exercici:
Registre
d'Entrada
2020/439
2020/503
2020/505
2020/520
2020/1071
2020/1077
2020/1105
2020/1109
2020/1111

Data
Presentació
20/02/2020
25/02/2020
25/02/2020
26/02/2020
17/06/2020
17/06/2020
19/06/2020
22/06/2020
22/06/2020

DNI
.....555-R
.....520-K
.....913-B
.....900-F
.....078-G
.....389-A
.....030-L
.....453-F
.....596-S

Puntuació
1r supòsit
2,5
1,9
3,05
3,85
2,75
2,85
2
2,7
2

Puntuació
2n supòsit
2,5
1,9
2,35
3,55
1,75
3,10
2
2,5
1,9

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
JORDANA

Signatura 1 de 1

09/09/2020 SECRETARIA INTERVENTORA

Puntuació Total 2n exercici:
Registre
d'Entrada
2020/439
2020/503
2020/505
2020/520
2020/1071
2020/1077
2020/1105
2020/1109
2020/1111

Data
Presentació
20/02/2020
25/02/2020
25/02/2020
26/02/2020
17/06/2020
17/06/2020
19/06/2020
22/06/2020
22/06/2020

DNI
.....555-R
.....520-K
.....913-B
.....900-F
.....078-G
.....389-A
.....030-L
.....453-F
.....596-S

Puntuació
TOTAL
5
3,80
5,40
7,40
4,50
5,95
4
5,20
3,90
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Una vegada efectuat i valorat el segon exercici el tribunal convoca als aspirants que
han superat el segon exercici el dia 18 de setembre a les 10.30 hores a la zona
esportiva municipal, per la realització del quart exercici, atès que tots els aspirants
que han realitzat aquest segon exercici han acreditat el coneixement de català exigit
en la convocatòria, i per tant no han de realitzar el tercer exercici.
El 4t exercici consisteix en Proves físiques:
Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat,
rapidesa i resistència de l’aspirant.
Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants, si no ho han presentat abans,
han de lliurar al Tribunal un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que
reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no
presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés
selectiu.
1. Prova de velocitat de 50 metres.
HOMES
Entre 18 i 24 anys: màxim 10 segons. Apte
Entre 25 i 35 anys: màxim 12 segons. Apte
Més de 35 anys: màxim 14 segons. Apte
DONES
Entre 18 i 24 anys: màxim 12 segons. Apte
Entre 25 i 35 anys: màxim 14 segons. Apte
Més de 35 anys: màxim 16 segons. Apte
2. Prova de salt horitzontal de longitud:
HOMES
Entre 18 i 24 anys: mínim 1,60 metres. Apte
Entre 25 i 35 anys: mínim 1,50 metres. Apte
Més de 35 anys: mínim 1,40 metres. Apte
DONES
Entre 18 i 24 anys: mínim 1,45 metres. Apte
Entre 25 i 35 anys: mínim 1,35 metres. Apte
Més de 35 anys: mínim 1,25 metres. Apte
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Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà valorat com apte o no apte.
Una vegada efectuada la realització i valoració del segon exercici el tribunal dona
l’actuació per acabada.
Llegida l’acta i trobada conforme es signa la present acta pels membres assistents.

La Presidenta

M. Montserrat Montellà i Jordana
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