
 
 
 
BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS-OPOSICIÓ PER A LA CREACIÓ D´UNA 
BORSA DE TREBALL DE VIGILANTS DE PLATJA PER A LA TEMPORADA D´ESTIU 
2019 EN  REGIM LABORAL TEMPORAL, GRUP AP  DE TITULACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE CUNIT 
 
PRIMERA: Objecte de la convocatòria 
 
Es convoca concurs-oposició lliure, per a la creació d´una borsa de treball de vigilants de 
per cobrir com a personal laboral de caràcter temporal, vigilants de platja  per al servei de 
salvament de les platges de Cunit actuant com a suport dels socorristes aquàtics i 
prestant els primers auxilis durant la temporada d´estiu de l´any 2019.   
 
 
SEGONA: Condicions i requisits dels/de les aspirants 
 
Podran prendre part en aquest concurs-oposició els/les aspirants que, a més dels 
requisits generals establerts a les  base general segona, compleixin els següents: 
 
a) Tenir la titulació mínima de certificat d´escolaritat, o un altre d’equivalent  o superior, o 

estar en condicions d’obtenir-la en la data en que finalitzi el termini de presentació 
d’instàncies. Aquells/lles que presentin títols considerats equivalents als exigits 
hauran d’acreditar l’equivalència mitjançant certificació lliurada pel Ministeri 
d’Educació o el Departament d’Ensenyament de la Generalitat corresponent. 
 

b)  Estar en possessió de la formació en suport vital basic + desfibril·lador. 
 

c) Llengua castellana: els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola    hauran 
d’acreditar els coneixements de la llengua castellana, mitjançant els certificats següents: 
 

● Certificat que acrediti que s’ha cursat la primària , la secundària i el batxillerat a 
l’Estat Espanyol. 
● Diploma de nivell superior d’espanyol o certificació acadèmica que acrediti que 
s’han superat totes les proves adreçades a la seva obtenció. 
● Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers/res expedit per les escoles 
oficials d’idiomes.  

 
En cas de no acreditar-lo, hauran de realitzar la prova corresponent. 
 
d) Llengua catalana: els/les aspirants hauran d’acreditar el coneixement corresponent al  
 Certificat de nivell intermedi (B2) o equivalent, amb independència de la seva 
nacionalitat. En cas de no acreditar-lo, hauran de realitzar la prova corresponent. 
 
TERCERA: Forma i presentació d’instàncies 
 
Les instàncies sol·licitant prendre part en les esmentades proves selectives es podran 
presentar en el termini de 10 dies naturals des de la publicació del darrer anunci de la 
convocatòria al BOPT, al Registre General de l´Ajuntament de Cunit, així com, d’acord 
amb les prescripcions establertes per la llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. 
 
Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels següents documents, originals o 
degudament compulsats: 



 
1- Títols exigits o certificats acreditatius o resguard d’haver abonat els drets per a la seva 
expedició. 
 
2- Currículum professional en el què s’adjuntaran els justificants acreditatius dels mèrits 
al·legats. 
 
3- Resguard d’haver pagat els drets d’examen, que es fixen en la quantitat de 16,40 
euros. 
 
4- Declaracions de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques, ni 
estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració pública. 
Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar, mitjançant 
declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinaria o 
condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció publica en el seu estat d’origen. 
 
5- Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats 
membres de la Unió Europea, ni la dels 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, hauran de presentar la corresponent documentació 
expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una persona 
de nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o d'un dels 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. També hauran de presentar una 
declaració jurada o promesa efectuada pel cònjuge en la qual aquest manifesti 
fefaentment que no està separat de dret de l'aspirant.   
 
6- Certificat mèdic acreditatiu de no patir malaltia o defecte físic que impossibiliti el normal 
exercici de la funció del lloc de treball objecte de la convocatòria.  
 
7- Declaració de no estar en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en la legislació 
vigent o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat o que s'exercirà 
l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats 
del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. 

 
QUARTA: Admissió dels/de les  aspirants 
 
La resolució a que es refereix la base general 4.1 es publicarà en el tauler d’anuncis 
electrònic i pàgina web de l’Ajuntament.  
 
CINQUENA: Llista d’aprovats/des i nomenament 
 
En cas d'empat, l'ordre s'establirà atenent, en primer lloc, a la persona aspirant que hagi 
obtingut la major puntuació en la fase d'oposició. Si  persisteix l'empat, es faculta l'òrgan 
de selecció per ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies de les 
places convocades que determinarà l'aspirant amb millor capacitat. 
 
Els/les aspirants proposats/des presentaran al departament de personal de la Corporació, 
dins del termini de cinc dies naturals, a partir de la publicació de la llista d’aprovats/des i 
sense requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels 
requisits exigits, per prendre part a les proves, que s’exigeixen en la base general segona 
i en aquestes bases específiques, i que no hagin estat presentats amb anterioritat. 
  
SISENA: Començament i desenvolupament de les proves selectives 
 



Els/les aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del DNI. La 
manca de presentació d’aquest document determinarà l’exclusió automàtica de/de la 
l’aspirant del procediment selectiu. 
 
Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a continuació de 
l’altra, de manera que en un mateix dia es podran portar a terme més d’una prova. 
 
Si en qualsevol moment del procés selectiu arribés a coneixement del tribunal que alguna 
de les persones aspirants no posseeix la totalitat dels requisits exigits en aquesta 
convocatòria, amb l’audiència prèvia de la persona interessada, haurà de proposar-ne 
l’exclusió. El tribunal indicarà les inexactituds o falsedats formulades per la persona 
aspirant en la sol·licitud d’admissió a aquestes proves selectives, als efectes escaients. 
 
FASE D’OPOSICIÓ 
 
La fase d’oposició consisteix en la realització de dos exercicis obligatoris i eliminatoris 
 
Primer exercici: Consistirà en la realització d’una prova física  consistent en una cursa 
de prova de 400 metres . 
 
Lloc: Passeig Marítim 
Posició de sortida: De peu 
Exercici: Córrer la distancia de 400 mtrs dins del temps exigits. 
 
 
La puntuació corresponent a aquest exercici es la que consta a l’annex I. 
 
Segon exercici: Consistirà en la realització d’una prova de primers auxilis. 
Col·locar una cànula de Güedel en un maniquí i a continuació practicar una RCP bàsica 
seguint el protocol d’actuació habitual. 
 
Es valorarà amb la qualificació d’apte/a o no apte/a. 
 
Tercer exercici: Consistirà en realitzar una prova de llengua catalana de nivell Intermedi 
(B2).  Queden exempts d’aquesta prova les persones que acreditin documentalment, en el  
moment de presentar la sol·licitud, que estan en possessió del nivell Intermedi B2 o 
superior de la Direcció General de Política Lingüística. 
 
Realització d’una prova de  llengua castellana: serà obligatòria només per a les persones 
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. El resultat serà d’apte o no apte i 
n’estaran exempts les persones aspirants que hagin acreditat que han cursat la primària, 
secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol; també aquelles persones que estan en 
possessió del Diploma de nivell superior d’espanyol que estableix el RD 1137/2002 de 31 
d’octubre o que han superat totes les proves adreçades a la seva obtenció, o les que 
disposin del Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles 
oficials d’idiomes. 
 
Es valorarà amb la qualificació d’apte/a o no apte/a. 
 
FASE DE CONCURS.   
 
El procés de selecció en la fase de concurs es farà mitjançant valoració dels mèrits 
al·legats i degudament documentats per cada aspirant segons els següents criteris de 
valoració: 
 



1.- Per serveis prestats en funcions relacionades amb el lloc de treball a desenvolupar 
(màxim 5 punts): 
 
a.- Dins el sector públic: 0’25 punts per cada tres mesos. No es puntuaran les fraccions 
inferiors a 3 mesos. 
 
b.- Dins  el sector privat 0,25 punts per cada any. No es  puntuaran les fraccions inferiors a 1 
any. 
  
c.- Dins el sector públic, per serveis prestats en platges que disposin d´espigons: 0’50 punts 
per cada tres mesos. No es puntuaran les fraccions inferiors a 3 mesos. 
 
d.- Dins  el sector privat, per serveis prestats en platges que disposin d´espigons 0,50 punts 
per cada sis mesos. No es  puntuaran les fraccions inferiors a 6 mesos 
 
2.- Per cursos, jornades i  sessions relacionades amb el lloc de treball (màxim 4 punts): 
 

- Amb prova d´aptitud referents a Patró d´Embarcació d´Esbarjo, Patró de Navegació 
Bàsic o autorització federativa de la federació de motonàutica. 2 punts.  
- Amb prova d’aptitud  i més de 60 hores lectives, per cada un 0,50 punts 
- Amb prova d’aptitud i fins 60 hores lectives, per cada un 0,25 punts 
- Sense prova d’aptitud i més de 60 hores lectives: 0,40 punts 
- Sense prova d’aptitud i fins 60 hores lectives: 0,20 punts. 

 

Els cursos de formació s'hauran d'acreditar mitjançant còpia de la certificació o títol, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs, programa formatiu i duració 
del curs en hores. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores es valorarà amb 
la puntuació mínima. 
 
3.- Entrevista personal: de caràcter obligatori i no eliminatori, consistirà en mantenir un 
diàleg amb el Tribunal sobre qüestions diverses relacionades amb les funcions del lloc de 
treball i el perfil professional de l'aspirant. La puntuació màxima serà de 3 punts. 
 
La valoració d'aquests mèrits no té caràcter eliminatori. El Tribunal no podrà valorar 
mèrits no acreditats i en aquest sentit, el currículum presentat pels i per les aspirants no 
té valor acreditatiu dels mèrits al·legats ( Base General 7.2.2 Publicada al BOP de 
Tarragona núm.107 de 11 de maig de 2010 ). 
 
 
 
 
FASE PROVA 
 
Els/Les aspirants proposats pel Tribunal, s'incorporaran al lloc de treball que se’ls designi, 
amb el règim laboral temporal que es determinarà en el corresponent Decret de 
contractació i es formalitzarà en el corresponent contracte, i hauran de superar un 
període de prova de quinze dies.  
 
Les persones responsables de fer el seguiment del període de prova dels/les aspirants 
seran els responsables de les àrees o departaments de la Corporació, les quals hauran 
d'emetre informe valorant els ítems que a continuació es determinen : capacitat de treball 
i rendiment professional, el sentit de la responsabilitat i l’eficiència, l’interès per 
l’aprenentatge, la disposició i la iniciativa, la integració en l’equip de treball i l’adequació 
en les seves relacions internes i externes. 
 



Aquest període de prova forma part del procés selectiu i si alguna persona aspirant no el 
superés, perdrà tots els drets derivats del procés de selecció, i es cridarà en les mateixes 
condicions a la persona que el segueixi en l'ordre de puntuació, sempre que hagin 
superat el procediment de selecció. 
 
SETENA.- Relació d’aprovats i presentació de documents 
 
Finalitzada la qualificació dels aspirants i un cop establerta la puntuació final, el Tribunal 
publicarà al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament de Cunit la llista d’aprovats per 
ordre de puntuació i elevarà l’esmentada relació a l’Alcaldessa-Presidenta de la 
Corporació com a proposta de contractació. 
 
Les persones aspirants seran contractades, segons les necessitats del servei,  des de 
l’inici de la temporada d’estiu  i fins el  dia 15 de setembre de 2019.  
 
L’aspirant o aspirants proposats hauran de presentar en el Departament de Recursos 
Humans de la Corporació en el termini de cinc dies naturals a partir de l’endemà de la 
publicació de la llista d’aprovats, i sense requeriment previ, els documents i requisits que 
es detallen a la Base General 8.2 Publicada al BOP de Tarragona núm.107 de 11 de 
maig de 2010. També caldrà presentar, dins d´aquest termini, el corresponent certificat de 
Delictes de Naturalesa Sexual emès pel Ministeri de Justícia.  
 
La manca presentació de l’esmentada documentació en temps i forma, excepte els 
supòsits de força major, o bé si en presentar-ne la mateixa es comprovés que no 
compleix els requisits assenyalats a la base especifica segona, comportarà la pèrdua del 
dret a ser contractat i l’anul·lació de les seves actuacions sens perjudici de la 
responsabilitat en la que pugui haver incorregut per falsejar la sol·licitud inicial. En aquest 
casos, l’autoritat convocant a proposta del tribunal podrà nominar l’aspirant exclòs amb 
més bona puntuació final, sempre que hagi superat el procés de selecció. 
 
VUITENA.- Tribunal qualificador 
 
La composició i  funcionament del Tribunal qualificador estarà composat per un president, 
dos vocals i un secretari. El tribunal podrà acordar la incorporació a les seves tasques de 
personal assessor especialista que es limitaran a l´exercici de les seves especialitats 
tècniques.  
 
NOVENA.- Borsa de treball 
 
Els /les aspirants que hagin superat totes les proves corresponents formaran part de la 
borsa de treball per a la provisió de llocs de treball de vigilants creada per l’Ajuntament als 
efectes de cobrir provisionalment les necessitats del servei que es puguin produir per 
qualsevol motiu. 
 
A tal efecte formaran part de l’esmentada borsa per l’ordre de major a menor puntuació 
obtinguda en el procés.   
 
La vigència de la borsa de treball serà fins el dia 15 de setembre de 2019.  
 
 
DESENA.- Incidències 
 
El Tribunal quedarà facultat per resoldre els dubtes i incidències que es presentin per al 
bon ordre del procediment, d'acord amb la normativa vigent. En tot el que no estigui 
previst en aquestes Bases, es tindrà en compte el que determina la Reial decret 



Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, amb la 
redacció actualitzada, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut dels Treballadors, el Decret 
Legislatiu 1/1997, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i el Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprovà el Reglament del Personal al servei de les 
Entitats Locals, i altres disposicions concurrents. 
 
 
ONZENA.- Recursos 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde o òrgan en el que hagi 
delegat les seves competències, si aquests actes 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, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, de 1 d´octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, potestativament, 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 els Tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu competents, d'acord amb el que preveu l'article 8 de la Llei esmentada. 
 
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal qualificador, 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 o òrgan el que hagi delegat la seva competència. 
 
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
 
Cunit, amb data de signatura electrònica 
               
El Regidor de Recursos Humans      
Sr. Julio Ramon Berrio  
 
 
 
Annex 1.- TAULA DE TEMPS (MINUTS I SEGONS) I PUNTS DEL PRIMER EXERCICI. 
 

TEMPS 
HOMES PUNTUACIÓ  

 
TEMPS 
DONES 

 

 
 

PUNTUACIÓ 

1’.08’’ 10  
1’.25’’ 

 
10 

1’.11’’ 9 1’.30’’ 9 

1’.16’’ 8 1’.35’’ 8 

    1’.25’’ 7 1’.40’’ 7 



1’.35’’ 6 1’.45’’ 6 

1’.45’’ 5 1’.55’’ 5 

1’.35’’ 4 2’.05’’ 4 

1’.45’’ 3 2’.15’’ 3 

1’.55’’ 2 2’.25’’ 2 

2’.05’’ 1 2’.35’’ 1 

2’.15’’ 0 2’.42’’ 0 

 


