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ANUNCI D’OFERTA DE TREBALL 

 

CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA PER TASQUES DE VIGILANT NOCTURN 

 

Es fa públic que l’Ajuntament de Montesquiu necessita contractar una persona per a les 

tasques de vigilant nocturn, amb efectes a partir del dia 16 de maig de 2022 i fins al dia 

31 de desembre de 2022. 

 
Dades de la contractació : 
 
 
.- Llocs de treball : 1 

.- Lloc de treball : nucli urbà de Montesquiu 

.- Categoria : vigilant 

.- Escala : administració especial 

.- Subescala : serveis especials 

.- Grup de classificació : C2 

.- Sistema de selecció: concurs de mèrits 

.- Tipus de contracte : laboral temporal, per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció 

laboral, per interès social i, a l’empara de la Disposició Final 2ª del RDL 32/2021. 

Horari : 6 dies per setmana, a raó de 5 hores al dia. Aquest horari serà rotatiu. En tot 

cas es tindrà en compte les necessitats a cobrir i es respectaran els descansos que marca 

la normativa d’aplicació. 

.- Retribució : 1.218,72 €/bruts al mes 

.- Tasques :  

 
Les funcions a realitzar seran: 

- Custodiar i vigilar béns i serveis, instal·lacions i dependències municipals; també la 

via pública.  

 

- Advertir les persones encarregades i/o usuàries de locals oberts al públic de la 

necessitat de complir amb els horaris establerts i de permetre el descans del veïnat. 

 

- Advertir les persones que utilitzen la via pública i els espais públics en horari 

nocturn que han de respectar el descans dels veïns. 
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- Advertir les autoritats policials /112 de qualsevol incidència denunciable. 

 

- Vetllar per què tot l’espai públic garanteixi el seu bon estat a fi d’evitar accidents i 

advertir de desperfectes que puguin suposar un perill per a vianants i vehicles en 

horari nocturn.  

 
- Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el que 

disposen les lleis.  

 

- Realitzar les tasques que té assignades en els protocols en casos d’emergència.  

- Col·laboració en les campanyes de sensibilització del municipi.  

 

- Facilitar informació, orientar i ajudar als ciutadans en aquells casos en que els sigui 

requerit. 

 

- Ordenar i regular el trànsit del nucli urbà del terme municipal de Montesquiu, en 

cas que fos necessari. 

 

- Vetllar i gestionar les accions necessàries per garantir el control i el benestar dels 

animals de companyia del municipi.  

 

- Vetllar i gestionar les accions necessàries per garantir el bon funcionament dels 

contenidors situats a la via pública.  

 

- Tasques de suport a la brigada municipal, en cas d’actuació d’aquesta en horari 

nocturn i, per tal d’informar el veï nat. 

 

- Les que els puguin ser encomanades d’entre les previstes a l’article 13 de la Llei 

16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i altre normativa d’aplicació, i, en 

general, totes aquelles funcions que l’Ajuntament consideri necessàries d’acord amb 

la legislació vigent. 
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- Redactar Informes d'inspeccions vàries a requeriment dels Serveis Tècnics o de la 

Corporació. 

 

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament 

maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els 

mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els 

procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 

laborals. 

 

- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole 

tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent 

en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure 

de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una 

vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació. 

 

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
 
REQUISITS : 

 

a) Tenir nacionalitat espanyola d’acord amb la legislació vigent. 

 

b) Tenir complerts els 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació 

forçosa legal per l’accés a l’ocupació pública, abans del termini de presentació de 

sol·licituds. 

 

c) Estar en situació d’atur en demanda d’ocupació al SOC 

 

d) No patir cap malaltia o disminució psíquica o física que impedeixi el 

desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball ofertat o disminueixi 

les aptituds per a desenvolupar-les de forma permanent o transitòria. 
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e) No trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a ocupacions o càrrecs 

públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que són 

objecte de l’oferta de treball, ni haver estat sancionades ni separades, 

mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública o 

dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes. Aquests 

requisits s'hauran de complir el darrer dia del termini de presentació de 

sol·licituds i s'hauran de continuar complint fins a la data de produir-se el 

nomenament. 

 

f) Disposar del Certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual, i no trobar-se 

en cap de les causes d’incapacitat, incompatibilitat ni de prohibició previstes en 

la legislació vigent sobre la matèria. 

 
g) Carnet de conduir B 

h) Estar en possessió del títol acadèmic oficial de Graduat Escolar o d’Educació 

Secundària Obligatòria (ESO), 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 de nivell 

equivalent o superior. 

 

i) Llengua catalana: Estar en possessió del títol de Nivell B o equivalent de 

coneixement de la llengua catalana, acreditat mitjançant certificació de l’òrgan 

competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de política lingüística o 

mitjançant alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, 

de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català. 

 

 

Les persones interessades poden presentar la corresponent sol·licitud des del dia 27 

d’abril de 2022 i fins el dia 6 de maig de 202, ambdós inclosos, presencialment a les 

oficines de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores o, per internet, a 

través de la pàgina web www.montesquiu.cat a l’apartat de tràmits, instància genèrica. 

 

Montesquiu, 27 d’abril de 2022. 


