
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Tel. 971653002 / fax 971163007
Plaça Major, 12
07650 Santanyí – Illes Balears

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 03 de maig de 2018 ha sigut aprovada la

convocatòria de concurs intern per a la provisió temporal de dues places de policia de barri

a la localitat de Santanyí

CONVOCATÒRIA DE CONCURS INTERN PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL DE DUES

PLACES DE POLICIA DE BARRI A LA LOCALITAT DE SANTANYÍ

1.-CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA

Funcionari de carrera o interí en Ajuntament de Santanyí

Classificació:  Escala  d'Administració  Especial,  subescala  de Serveis  Especials,  classe

Policia Local, categoria Policia Local

Denominació: Policia de barri de Santanyí (Servei de tarda)

Durada: fins a 15 de octubre de 2018, prorrogable per anys naturals a partir d'aquesta

data, de comú acord entre les parts

Nombre de vacants: DOS

2.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals des de la publicació

d'aquesta convocatòria en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Santanyí i a la pàgina

web de la Corporació.

Juntament amb les sol·licituds hauran d'acreditar el compliment de tots els requisits per a

la realització d'aquest lloc de treball.
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3. REQUISITS DELS ASPIRANTS 

Serà  necessari  reunir  els  següents  requisits  a  la  data  de  finalització  del  termini  de

presentació de sol·licituds:

a) Pertànyer a la plantilla de la Policia Local de Santanyí

b) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes A i B.

4. FASE DE CONCURS

Puntuació màxima assolible: 40 punts

3.1 Antiguitat en la plantilla de la Policia Local de Santanyí: màxim 30 punts

Per cada mes complet treballat es valorarà: 0'1 punts

3.2 Experiència en treball de policia de barri o proximitat: màxim 5 punts

Per cada mes complet de treball es valorarà amb: 0'1 punts

3.3 Cursos de formació.

Només es valoraran els cursos expedits o homologats per l'EBAP, per les universitats,

escoles universitàries i entitats promotoras de formació contínua, així com els impartits en

altres centres de formació oficials de seguretat pública o qualsevol administració pública,

sempre  que  estiguin  degudament  documentats  i  expedits  per  l'entitat.  La  puntuació

màxima d'aquest apartat és de 5 punts

En concret, només es valoraran els cursos relacionats amb mediació policial i resolució de

conflictes, d'acord amb els criteris que s'indiquen a continuació:
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a) Per cada certificat d'aprofitament: 0,1 punts per hora

b) Per cada certificat d'assistència: 0,05 punts per hora.

5.- FUNCIONS ESPECÍFIQUES

El  Policia  de  Barri  ha  de  ser  proactiu,  amb  funcions  flexibles  que  responguin  i

s'encarreguin de les problemàtiques demandades per la societat.

Les principals tasques que haurà de realitzar el Policia de Barri són les següents:

- Trànsit

• Vetllar per la seguretat del trànsit rodat i de vianants

• Regular el trànsit a llocs problemàtics a hores punta

• Presència en Col·legis

• Vehicles abandonats

• Regulació de trànsit

• Accidents de trànsit

• Denúncies administratives

• Participar en campanyes o actuacions conjuntes amb els altres membres de la policia

local

- Activitats administratives

• el compliment de les ordenances municipals (sorolls, obres, gossos, neteja, abocaments

etc.), així com informacions que els ciutadans demanen al policia de barri.

- Activitats socials i de mediació

• Atendre les situacions de problemàtica social i conflictes de convivència, estar disposat a

escoltar i a ajudar els veïns orientant cap a solucions pacífiques i eficaces, com són:



AJUNTAMENT DE SANTANYÍ
Tel. 971653002 / fax 971163007
Plaça Major, 12
07650 Santanyí – Illes Balears

o Disputes familiars

o Problemes veïnals

o Persones en necessitat o malaltes

o Mendicitat / vagabunds

- Deficiències en Via Pública

• Detectar i gestionar les deficiències que presenta a la localitat assignada:

o Sots o desperfectes en calçada

o Danys o falta de senyalització

o Semàfors trencats o avariats

o Enllumenat públic

o Informes i propuestas para millora de senyalització

6. CONDICIONS DE TREBALL

         Realitzaran les seves funcions principalment a la localitat  de Santanyí i  nuclis

poblacionals annexos (Cala Figuera, Cala Santanyí, Es Llombards, Cala Llombards,

Cala s'Almonia, Alqueria Blanca) en cas necessari, podran ser requerits de manera

excepcional  per  la  Prefectura  del  cos  per  desplaçar-se  a  altres  llocs  en  cas

d'emergència o per cobrir altres serveis. 

          Sempre que es cobreixin les dues places oferides en la present convocatòria,

procediran a realitzar les seves funcions de dilluns a diumenge (festius inclosos),

amb un sistema de torn especial rotatori de 7 dies de treball / 7 dies de descans. 

         Per tal de quadrar aquest sistema de torns en una programació anual, dins el

període de descans es distribuiran els dies lliures, la compensació per festius i 15

dies hàbils de vacances. 
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          La resta de dies de vacances, es podran gaudir en un període de lliure elecció per

part de l'agent. L'horari de servei serà de 9 hores diàries a complir de les 13.45 ha les

22:45  h,  tot  i  que,  de  manera  excepcional,  previ  acord  amb  Prefectura,  podran

realitzar  un  torn  de  treball  en  un  altre  horari  o  dia  de  la  setmana  per  cobrir

esdeveniments festius o excepcionals d'aquesta localitat. 

          En cas que només es cobrís una de les dues places ofertes, l'únic policia assignat a

aquest  servei,  realitzarà les  seves funcions amb un torn de 5 dies de treball  de

dimarts a dissabte amb un horari de 14:00 a 21:00 h. i dues de descans (diumenge i

dilluns) i gaudirà de les seves períodes de vacances com la resta d'agents destinats a

les unitats de policia de barri.

         El  còmput anual d'hores treballades per aquests agents,  s'ha d'ajustar al  que

realitzen la resta d'agents que treballen com a policia de barri d'aquest Ajuntament, i

la  manca  d'hores  realitzada  hauran  de  ser  recuperades  en  els  seus  dies  lliures

realitzant com a mínim UN torn de servei que li serà assignat per lliure elecció de la

prefectura del cos. 

          L'inici  i  fi  del servei es realitzarà en les dependències de la Policia Local de

l'Ajuntament,  realitzant  les  seves  funcions  en  patrulla  unipersonal  a  peu  o  amb

motocicleta.

          Sense perjudici  dels serveis que per la seva naturalesa la prefectura del cos

consideri que s'hagin de realitzar en cotxe patrulla. 

         Pel torn especial rotatori en què desenvoluparan les seves funcions, aquests agents

tindran restringits els canvis de torn amb la resta d'agents de la plantilla. La renúncia

d'aquest servei per part del policia local s'ha de comunicar per escrit a la regidoria de

policia amb una antelació mínima de quinze dies a la data d'efectivitat, a fi de poder

cobrir la seva vacant.
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7. CREACIÓ DE LA BORSA 

         En l'acta de l'última sessió, un cop valorats els mèrits descrits en el punt 4 de les

presents bases, s'inclourà una relació única, per ordre de puntuació,  de totes les

persones Aspirants admeses a l'efecte de poder ser nomenats per a la cobertura

provisional de les vacants o substitucions que es produeixin en la unitat de policia de

barri d'aquesta convocatòria.

Santanyí, 03 de març de 2018

El batle

Llorenç S. Galmés Verger


