Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta
ANUNCI
Proves selectives d’una plaça de VIGILANT MUNICIPAL al municipi de Sant Iscle
de Vallalta
Resultats: Quart Exercici de la fase d’oposició
A data 18 de setembre de 2020, a l’hora convinguda, és a dir, a les 9.30 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 a les oficines municipals, el
tribunal qualificador per a la realització del quart 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.

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
JORDANA
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Atès que la persona que actua de secretari del tribunal qualificador no pot assistir per
causa justificada a la present actuació, cal aplicar el sistema de substitucions previst a
la normativa de procediment administratiu catalana, segons la qual substituirà al
secretari el vocal més jove dels presents (Art. 16 de la LRJiPAPC – Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya).
Vist que el vocal més jove és el Sr. Antoni Delgado Muñoz, per la present sessió
actuarà com a secretari del tribunal.
Assisteix al tribunal qualificador el Sr. Jordi Fitó i Viñolas, tècnic en esports, personal
de l’Ajuntament de Palafolls, als efectes de valorar la realització del quart exercici de la
fase d’oposició consistent en la realització d’unes proves físiques.
Tot seguit, el tribunal qualificador es dirigeix a la zona esportiva municipal, on han
estat convocats els aspirants a les 10.30 hores per a la realització del quart exercici.
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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.
- Es pren la temperatura als aspirants.
Els opositors són cridats per cada exercici en crida única.
El tribunal passa a cridar els aspirants que han superat el segon exercici per ordre del
número de Registre d’Entrada de presentació de sol·licitud:

Registre
d'Entrada

Data
Presentació

DNI

2020/439

20/02/2020

.....555-R

2020/505

25/02/2020

.....913-B

2020/520

26/02/2020

.....900-F

2020/1077

17/06/2020

.....389-A

2020/1109

22/06/2020

.....453-F

Vist que s’han comprovat que tots els aspirants han presentat el certificat mèdic
oficial.
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Compareixen a la crida els següents aspirants:

Registre
d'Entrada

Data
Presentació

DNI

COMPAREIX

2020/439

20/02/2020

.....555-R

2020/505

25/02/2020

.....913-B

2020/520

26/02/2020

.....900-F

2020/1077

17/06/2020

.....389-A

2020/1109

22/06/2020

.....453-F

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 quart exercici de la fase d’oposició:
4t exercici: 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, sinó ho han presentat abans,
han de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que
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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
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
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i serà valorat com apte o no apte.
El tribunal passa a relacionar el resultat del quart exercici:

Registre
d'Entrada

Data
Presentació

DNI

Resultat
prova de
VELOCITAT
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APTE

NO
APTE

Resultat
prova de
SALT
HORITZONTAL
de LLARGADA
APTE

APTE
/NO APTE

NO
APTE

2020/439

20/02/2020

.....555-R

SI

SI

APTE

2020/505

25/02/2020

.....913-B

SI

SI

APTE

2020/520

26/02/2020

.....900-F

SI

SI

APTE

2020/1077

17/06/2020

.....389-A

SI

SI

APTE

2020/1109

22/06/2020

.....453-F

SI

SI

APTE

Una vegada efectuat el quart exercici el tribunal convoca als aspirants que han superat
el quart exercici el dia 1 d’octubre a les 10.15 hores a l’edifici de l’Ajuntament de
Sant Iscle de Vallalta, per la realització del cinquè exercici.
5è exercici: Prova psicotècnica.
Consisteix en una bateria de tests objectius. 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 pròpies del lloc de treball. De fer-se, aquesta prova serà
eliminatòria i es qualificarà com d’apte o no apte. La podrà fer una empresa
especialitzada o l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, segons la disponibilitat
d’aquests.
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Una vegada efectuada la realització i valoració del quart 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
JORDANA
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M. Montserrat Montellà i Jordana
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