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ANUNCI PER AL NOMENAMENT EXTRAORDINARI I URGENT D’AGENTS DE POLICIA DE 
L’AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS 
 
Amb motiu de baixes mèdiques, i altres necessitats de personal sobrevingudes, és urgent cobrir 
temporalment el lloc de treball d’agent de policia local a l’Ajuntament de Viladecavalls, amb caràcter 
extraordinari i incorporació immediata. 
 
És per aquest motiu que les persones interessades en l’oferta de treball han d’enviar mitjançant correu 
electrònic la següent documentació: 
 
-CV actualitzat. 
-Còpia del DNI. 
-Titulació requerida. Graduat Escolar, Graduat/da en ESO o qualsevol altra acreditada com a equivalent.  
-Acreditació de nivell de català B. 
-Documentació acreditativa dels mèrits al·legats. 
 
Data d’incorporació: immediata. 
Horari de treball: torns rotatius (matí/tarda/nit), segons necessitats del servei. 
 

L’enviament de la documentació s’ha de fer abans de les 9:00 hores del dia 14/12/2021 a l’adreça 
següent: recursoshumans@viladecavalls.cat, indicant a l’assumpte “nomenament urgent agent de 
policia”. 
 

 
 
Cal tenir en consideració els següent: 
 
1.- Funcions del lloc: les descrites al capítol 3 del Títol 1 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies 
Locals de Catalunya i concretament als apartats a), b), d) f) g) h) j) i k), llevat de la protecció de les autoritats 
i de l'ordenació i la senyalització del trànsit altres normes de caràcter legal o reglamentari, així com les 
establertes en la fitxa corresponent de la relació de llocs de treball, i altres normes de caràcter legal o 
reglamentari que resultin d’aplicació, que s’exercitaran en règim d’incompatibilitat.  
 
2.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS 
Per a poder optar al nomenament temporal, les persones aspirants hauran de reunir, amb anterioritat al 
mateix, els següents requisits i serà del tot necessari que la personal signi una declaració responsable als 
efectes: 
 

 Nacionalitat. Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.  
 Edat. Haver complert els 18 anys d'edat i no excedir l'edat de jubilació establerta per la llei 

amb caràcter general abans que no fineixi el termini de presentació d'instàncies.  
 Nivell d’estudis. Estar en possessió del títol de graduat/da en educació secundària, 

graduat/da escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar 
corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.  
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 Capacitat funcional. No patir cap malaltia ni estar afectat/da per cap limitació física o 
psíquica que impedeixi el desenvolupament de les funcions a desenvolupar. Tenir la capacitat 
funcional per al desenvolupament de les tasques anteriorment descrites pròpies de la categoria.  

 No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions 
públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració 
pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que s'acrediti 
mitjançant el corresponent document oficial.  

 No haver estat condemnat per interlocutòria ferma per delicte contra la llibertat e 
indemnitat sexual, per tal motiu haurà d’aportar certificació negativa del Registre Central de 
Delinqüents Sexuals.  

 Alçada. Tenir una alçada mínima de 1,60 metres les dones i 1,65 metres els homes.  
 Permisos de conduir. Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B o els o 

els equivalents que s’aproven pel RD 818/2009 del 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Conductor. 

 Nivell de català. Tenir el nivell intermedi de català (nivell B2).  
 No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació 

vigent sobre la matèria. 
 Compromís d’acceptar la dedicació exclusiva o plena que els pugui ser exigida, assistir als 

cursos d’especialització que la Corporació cregui adients i exercir les funcions que els puguin ser 
encomanades. 

 
3.- PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA  

Els anuncis, en relació a aquest procés selectiu extraordinari i urgent, es publicaran al web municipal 
(https://www.viladecavalls.cat/seu-electronica/oferta-publica-docupacio/convocatories-obertes.). 

 
4.- PROCEDIMENT I CRITERIS DE SELECCIÓ 
 
Rebudes les candidatures es realitzarà un estudi del currículum i mèrits al·legats valorant-se com a prioritat 
que la persona interessada tingui experiència prèvia demostrable com agent de policia local, i especialment 
amb coneixements del municipi de Viladecavalls. 
 
 
Serveis de Recursos Humans 
Ajuntament de Viladecavalls 
 
Viladecavalls a 13 de desembre de 2021. 


