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BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT PER A DESIGNACIÓ AMB PUBLICITAT I 
CONCURRÈNCIA DE PERSONAL EVENTUAL COM  DIRECTOR/A D’ÀMBIT DE 

SEGURETAT CIUTADANA I VIA PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS. 

 
 
1.- CLASSIFICACIÓ DEL LLOC CONVOCAT 
 
Denominació: Director/a d’Àmbit de Seguretat Ciutadana i Via Pública de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès. 
 
Vinculació: Personal eventual en la modalitat de personal directiu, en els termes previstos  
a l´article 9 1.b) del Decret Autonòmic 214/1990, de 30 de juliol. 
 
Sistema de provisió: Lliure designació. 
 
Retribució: 70.700 € brut anual. 
 
Règim de dedicació: Dedicació exclusiva i sotmetiment al règim d’incompatibilitats 
aplicable als càrrecs directius d’aquest Ajuntament. 
 
 
2.- ENQUADRAMENT DEL LLOC DE TREBALL I DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 
 
2.1.- Enquadrament orgànic i missió 
 
El Director/a d’Àmbit de Seguretat Ciutadana i Via Pública, amb dependència política  
directa de l’Alcaldia i sota la coordinació de la Gerència municipal, vehicula funcionalment 
les directrius del comandament superior de la Policia Local atribuït legalment a l´Alcaldia i 
les pròpies de Gerència relacionades de manera respectiva amb  la direcció i coordinació  
de la seguretat pública en el municipi , ocupació de la via pública, protecció civil i 
supervisió de l´eficàcia i eficiència de la Policia Local.   
 
2.2.- Descripció funcional del lloc de treball 
 
1.- Correspon al Director/a: 
 

a) Coordinació de la gestió relacionada amb els serveis de la policia local, fixant les 
prioritats, preparant el pressupost i controlant la seva execució. 
 

b) Dirigir i coordinar la seguretat pública en el marc de les competències legalment 
atribuïdes a l’Ajuntament, els Plans d’autoprotecció, la prevenció en general,  
seguretat vial, els controls d’accessos de persones o vehicles a les instal·lacions 
municipals, vetllar per la reputació de la Institució i de les persones que en formen 
part i tots els aspectes referits a la seguretat. 

 
c) Coordinar i dirigir els serveis de protecció civil. 

 
d) Avaluar la idoneïtat de concedir autoritzacions administratives per ocupació de la 

via pública i vetllar pel control de les mateixes. 
 

e) Qualsevol altra funció connexa i/o complementaria de les enumerades 
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3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 
 

- Tenir Llicenciatura universitària o Grau universitari. 
- Haver estat cap o sotscap d’Àrea Bàsica Policial, de Regió Policial o de Policies 

Locals o càrrecs similars a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (sigui com 
funcionari de carrera, interí o eventual). 

- Habilitació per conduir vehicles de motor (carnet B) 
- Acreditar documentalment el requisit d’estar en possessió del certificat C1 de nivell 

de suficiència de llengua catalana (antic nivell C), o equivalent. Els candidats/es 
que no acreditin adequadament aquest requisit hauran de realitzar una prova de 
coneixements de llengua catalana equivalent al nivell requerit. La no superació 
d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

 
En cap cas no hi pot prendre part qui estigui inhabilitat per a l’exercici de funcions 
públiques, ni estar separat amb suspensió d’ocupació o trasllat del lloc de treball com a 
conseqüència d’un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
 
Els requisits de participació que preveuen les bases s’han de reunir en la data en què 
finalitzi el termini de presentació de les sol·licituds que estableix aquesta convocatòria, i 
s’han de complir a la data de presa de possessió. 
 
 
4.- CRITERIS DE VALORACIÓ  
 
Seran valorats discrecionalment amb la deguda motivació jurídica i de manera prioritària 
els següents mèrits:   
 

a) Experiència: 
 

- En seguretat pública. Provenir de les Forces i Cossos de Seguretat 
- En seguretat privada, especialment en funcions de direcció. 
- En dirigir persones i equips  

 
b) Formació en les següents àrees o àmbits: 

 
- Criminologia, dret, seguretat pública, seguretat informàtica, ús de les xarxes socials 
- Màsters en àrees de seguretat pública i/o privada   
- Diplomes i altres estudis en temes policials, prevenció de riscos laborals i altres 

relacionats amb seguretat. 
- Mediació, negociació, terrorisme i seguretat viària.  
- Nivells i titulació de català superior al C1 
- Idiomes i llengua estrangera 
- Tècniques de defensa personal i autoprotecció, vigilància i contravigilància. 
- Mitjans tecnològics de seguretat (càmeres de vídeo, detecció d’intrusió i incendi, 

detecció de metalls, raig X, etc.) 
- Administració d’empreses, RRHH, economia o ciències empresarials. 

 
c) Competències: 

 
Lideratge estratègic i direcció de persones, treball en equip i transversalitat, iniciativa, 
adaptació i aprenentatge permanent, comunicació. 
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d) Disposar de l’acreditació emesa pel Ministeri de l’Interior com Director de 
Seguretat. 

 
e) Experiència docent en àmbits de seguretat 
 

Els mèrits hauran de ser al·legats i acreditats per les persones participants en la seva 
sol·licitud de participació en el procés de selecció. 
 
 
5.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
 
Es constituirà un òrgan tècnic per avaluar les diferents candidatures.  
 
Els aspirants podran ser convocats per aquest òrgan a una entrevista d’avaluació general, 
mitjançant els sistemes que es considerin més adequats, per valorar la idoneïtat per al 
desenvolupament satisfactori de les responsabilitats assignades al lloc de treball. 
 
L’òrgan tècnic presentarà a l’autoritat encarregada del nomenament una terna amb els 
millors perfils per aquest lloc directiu. La proposta de resolució recaurà, en el/la candidat/a 
que es consideri més adequat pel lloc d’acord amb els principis de mèrit, capacitat i 
idoneïtat. 
 
 
6.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
Les persones interessades podran formular  les seves sol·licituds a través d´instància 
presentada al Registre General de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Pl. de la Vila, 1) 
dins del termini de 20 dies naturals computables des de la publicació en la pàgina web de 
l’Ajuntament havent dita sol·licitud anar  adreçada al Departament municipal de Recursos 
Humans. Cal indicar que la sol·licitud es formula per al lloc de treball de  “Director/a de 
seguretat”, indicant-se així mateix el nom, cognoms  i NIF de l’aspirant. 
 
La instància de sol·licitud haurà d’anar acompanyada de tota la documentació introduïda 
en sobre tancat i relativa al corresponent currículum amb l’acreditació dels requisits 
establerts a la convocatòria i dels mèrits a avaluar, sense perjudici de què amb posterioritat 
se’ls pugui demanar els aclariments o les justificacions necessaris per a la seva verificació. 
 
A l’efecte d’admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que 
aquestes facin constar a la sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment l’òrgan 
tècnic per a la selecció pugui requerir-los l’acreditació dels requisits necessaris quan es 
tinguin indicis de que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les 
persones que optin al lloc de treball. 
 
Al presentar la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament 
de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta 
convocatòria i per a la tramitació del procediment de selecció. 
 
Les dades corresponents a domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud 
es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat 
exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la manca de 
comunicació dels eventuals canvis de domicili per a notificacions. 
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7.- LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES  
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació o autoritat 
delegada, aprovarà mitjançant resolució la llista de persones admeses i excloses, indicant 
també si la persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana, 
publicant-se la llista en la WEB municipal als efectes corresponents.   
 
8.- NOMENAMENT I PRESA DE POSSESSIÓ 
 
Amb caràcter previ a la presa de possessió, el Director/a nomenat ha de formular 
declaració sobre causes de possible incompatibilitat per al càrrec i formular declaració 
responsable d’exercir el càrrec amb diligent administració, fidelitat, lleialtat i 
confidencialitat, en els termes i amb l’abast establerts per la legislació vigent. 
 
Així mateix, abans de la presa de possessió, haurà de presentar als efectes del Registre 
d’Interessos les corresponents declaracions d’activitats i béns patrimonials. 
 
La presa de possessió haurà de tenir lloc dins del termini màxim dels 10 dies següents al 
nomenament i requerirà la prestació de jurament o promesa del càrrec segons la fórmula 
establerta pel Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
9.- MARC JURÍDIC SUPLETORI 
 
De suscitar-se en la tramitació del procediment alguna qüestió no prevista en les presents 
bases, haurà de resoldre’s en base al marc legal i reglamentari de general i concreta 
aplicació als llocs de treball reservats al personal eventual.    
 
 
 
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que les Bases d’anterior transcripció relatives al 
procediment per a designació de Director/a d’Àmbit de Seguretat Ciutadana i Via Pública 
han estat aprovades en tots els seus extrems i propis termes per Decret d’Alcaldia núm. 
798/2016, dictat en el dia d’avui. 
 
Sant Cugat del Vallès, 19 d’abril de 2016 
 
EL SECRETARI GENERAL, 
 
 
 
Josep Mª Rigau i Caixés 
 


