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Núm. 4618
AJUNTAMENT D’ANGLÈS
Edicte d’aprovació de les bases reguladores d’un procés selectiu
Núm. expedient.: X2019000590 - 1458-000005-2019
La Junta de Govern Local de la corporació en sessió extraordinària de data 23 de maig de 2019, va aprovar per unanimitat el
següent acord:
“PRIMER.- Aprovar les bases per la selecció per concurs oposició d’una plaça d’agent de funcionari de carrera d’agent de la
Policia Municipal d’Anglès, grup C, subgrup C2 i la constitució d’una borsa d’agents policia, amb caràcter interí a la policia
local d’Anglès, que consten com a annex de la present proposta.
SEGON.- Convocar les proves selectives per a la selecció per concurs oposició d’una plaça d’agent de la Policia Municipal
d’Anglès grup C, subgrup C2 i la constitució d’una borsa d’agents policia, amb caràcter interí a la policia local d’Anglès
TERCER.- Sotmetre a exposició pública el present acord, mitjançant anunci al BOP de Girona publicant íntegrament les bases
en el Butlletí Oficial de la Província, al e-tauler de la corporació i un extracte al DOGC, atorgant un termini de vint dies hàbils
per la presentació de sol·licituds, comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació.
QUART. – Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors.
CINQUÈ- Autoritzar l’Alcaldia Presidència a fi que realitzi els actes i gestions que calguin per a l’execució dels acords
anteriors.
Anglès, 28 de maig de 2019
Àstrid Desset Desset
Alcaldessa

ANNEX.-

PRIMERA.- OBJECTE
1. Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l’accés, pel sistema de concurs oposició lliure d’una
plaça d’agent de la policia local, inclosa en l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2018 (aprovada per la Junta de Govern
Local en la sessió de data 18 de desembre de 2018), enquadrada dins l’escala d’administració especial, sotsescala de
serveis especials, classe policia local, Agent.
2. Aquestes bases també tenen per objecte la constitució d’una borsa de treball per efectuar nomenaments de caràcter
temporal per a proveir, mitjançant nomenament interí o comissió de serveis, totes les vacants existents idèntiques a les
places convocades, durant el període de dos anys, amb els candidats que hagin superat les puntuacions mínimes però
s’hagin quedat sense plaça.
Aquesta borsa tindrà la vigència de dos anys des del moment de la seva constitució i deixarà sense efecte les que puguin
existir com a conseqüència d’altres processos tramitats anteriorment.
3. Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les
policies locals i, en el seu cas, en el reglament del cos que pugui aprovar l’Ajuntament.
SEGONA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS
1. Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:
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a) Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
b) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, 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 d’equivalent o superior.
c) Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació ordinària.
d) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar
separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici
de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les
funcions pròpies de la categoria.
f) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,70 m els homes.
g) Estar en possessió dels permisos de conduir de la classe B.
h) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.
i) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord amb el que
determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el reglament del cos de policia local.
j)

Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (B2) de la Secretaria de Política Lingüística,
que es correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), o equivalent,
d’acord amb la llista elaborada a partir de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i
s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General
de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril, i el Decret 3/2014, de modificació del
Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.

Per aquest procés selectiu no és d’aplicació allò previst a l’article 16.2.c) del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
3. Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.
TERCERA.- SOL·LICITUDS
1. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de presentar una sol·licitud-tipus en el Registre
General de l’Ajuntament d’Anglès o en la forma establerta en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les administracions públiques, de conformitat amb el qual les oficines de correus hauran de
rebre-les sempre que es presentin en sobre obert, per ser datades i segellades pel funcionari de correus abans de la seva
certificació. El termini per a la presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació
de l´extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. Per tal de ser admès/a en les proves els/les aspirants han de manifestar en la sol·licitud que compleixen totes les condicions
referides a la Base Segona i que prenen el compromís de portar armes de foc d’acord amb les condicions establertes en la
legislació vigent, amb independència de la seva posterior acreditació.
S’haurà d’acompanyar a la sol·licitud:
-

Fotocòpia del DNI de l’aspirant
Fotocòpia de la titulació requerida
Fotocòpia comprovant del nivell de català
Permís de conduir
Currículum vitae

QUARTA.- LLISTA D’ASPIRANTS
1. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcaldia Presidència dictarà una resolució, en el termini màxim
d’un mes, declarant aprovada la llista d’admesos/es exclosos/es. Aquesta resolució assenyalarà on estarà exposada al
públic la llista completa dels/les aspirants admesos/es i exclosos/es, així com el dia, l’hora i el lloc de començament del
procés i la designació nominal dels membres del Tribunal Qualificador. Aquesta resolució concedirà un termini de deu
dies per a esmenes o reclamacions possibles i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de
la Corporació, a més de poder-se consultar a la pàgina web de l’Ajuntament < http://www.angles.cat>.
No obstant l’anterior, la publicació de l’esmentada resolució podrà ser substituïda per la notificació personal als interessats.
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2. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de trenta dies, transcorregut el qual, sense que s’hagi
dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.
CINQUENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR
1. El Tribunal Qualificador dels exercicis i dels mèrits dels aspirants es designarà segons el que determinen l’article 32 de la
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya i l’article 60 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, i article 8 del Decret 233/2002.
I tindrà la composició següent a detallar per decret d’alcaldia:
President: Personal funcionari de l’Ajuntament d’Anglès, i suplent que el substitueixi.
Vocals:
- El secretari municipal de l’Ajuntament d’Anglès i personal funcionari suplent que el substitueixi.
- 2 personals tècnics especialitzats en la matèria, i 2 personals tècnics especialitzats en la matèria que els substitueixin.
- 1 representant de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya titular i un de substitut.
- 1 representant de la Direcció General de Seguretat Ciutadana titular i un de substitut.
Secretari: El Tècnic d’Administració General que formarà part del Tribunal i actuarà amb veu i vot, i 1 funcionari públic
de la Corporació que el substitueixi.
2. Els membres del tribunal que pertanyin a cossos policials han de tenir una categoria igual o superior al del es places
objecte de la convocatòria.
3. El tribunal ha d’estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els
titulars.
4. Tots els membres tindran veu i vot, i el President dirimirà els empats amb un vot de qualitat. El secretari d’acord amb la
possibilitat establerta a l’article 8.4 del Decret 233/2002, és membre del tribunal i per tant, actua amb veu i amb vot.
5. El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents
indistintament i, en tot cas, del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin.
6. El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les
proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin
relatives a les matèries de la seva competència.
7. Els membres del tribunal hauran d’abstenir-se quan en ells concorrin les circumstàncies que preveu l’article 23 de la llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic. Els aspirants podran recusar-los quan concorri qualsevol de les
circumstàncies esmentades en el precepte citat.
8. No poden formar part dels tribunals qualificadors els funcionaris que han impartit cursos o treballs per a la preparació
d’aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de les convocatòries corresponents.
SISENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ
1. La selecció pel sistema de concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o
nivell d’experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents.
2. El procés de concurs oposició constarà de dues fases diferenciades: la d’oposició i la de concurs. Únicament accediran a
la fase del concurs els aspirants que superin la d’oposició.
3. En el procediment de selecció per concurs oposició hi haurà una fase final del procés que consistirà en un curs específic i
un període de pràctiques.
4. La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats pel tribunal i se’n donarà publicitat
juntament amb els resultats de la prova anterior, i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per tal de facilitar-ne
la màxima divulgació. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats.
5. Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora
assenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.
6. Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria,
en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l’interessat, la seva exclusió i, si escau,
es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.
7. El tribunal qualificador adoptarà les mesures necessàries per garantir que les proves escrites siguin corregides sense que
es conegui la identitat dels aspirants, utilitzant per a això models impresos per a examen en els quals no podrà constar
cap dada d’identificació de l’aspirant en el full normalitzat d’ examen que hagi de ser corregida pel tribunal. El tribunal
exclourà aquells candidats en els exercicis dels quals figurin marques o signes que permetin conèixer la identitat de
l’opositor.

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 34

Núm. 112 – 11 de juny de 2019

A aquest efecte, una vegada efectuada la correcció dels exercicis indicats, es procedirà per part del tribunal qualificador a
l’obertura dels sobres tancats que contenen les solapes que permeten associar a cada aspirant amb el seu codi identificatiu.
SETENA.- SISTEMA DE SELECCIÓ
Constarà de les següents fases:
A. FASE PRÈVIA. Coneixement de la llengua catalana.
Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si s’escau, en la
realització d’una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals.
Estaran exempts/es de les proves per valorar el coneixement del català:
a. Els/les aspirants que justifiquin amb els corresponents títols oficials que tenen el nivell exigit de català. Per determinar
les equivalències dels títols oficials del departament d’ensenyament amb els certificats de la junta permanent de
català, a més del títol, i per acreditar que s’ha fet tota l’escolarització a Catalunya sense exempció de l’assignatura de
llengua catalana, cal presentar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, expedit pel centre docent
corresponent.
b. Els/les aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal en aquest
Ajuntament, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova
esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d’ocupació.
Aquesta prova es valorarà com a apte o no apte i és obligatòria i eliminatòria, quedant exclosos/es del procés de selecció els/
les aspirants que, no estant dintre d’un dels supòsits d’exempció degudament acreditats, no obtinguin la qualificació d’aptes.
B. PRIMERA FASE. Oposició
1. PRIMERA PROVA: Proves culturals. De caràcter obligatori i eliminatori.
Les proves culturals versen sobre coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit i
sobre coneixements de l’actualitat social, cultural i política.
Aquestes proves consisteixen a contestar per escrit un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes) , que
seran proposades pel tribunal i relacionades amb les matèries esmentades en l’apartat anterior en la proporció següent: un
50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general i el 50% restant relatives a coneixements sobre l’actualitat
social, cultural i política.
Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes
tindran el mateix valor (0,20 punts), les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran 1/4
part del valor d’una resposta correcta (0,05).
La prova serà eliminatòria i es qualificarà fins a un màxim de 10 punts, havent d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts
per superar-la.
2. SEGONA PROVA: Prova teòrica. Coneixements generals i específics. De caràcter obligatori i eliminatori.
Constarà de dos exercicis, ambdós de caràcter obligatori i eliminatori. La totalitat de la prova es valorarà de 0 a 20 punts
i quedaran eliminats automàticament els/les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 10 punts en el resultat
global de la prova, que s’obtindrà de realitzar la suma de la puntuació obtinguda en cadascun dels exercicis d’aquesta prova.
Primer exercici: Coneixements generals en matèria de dret constitucional i administratiu.
Consistirà a contestar, per escrit, durant un període màxim de 90 minuts, les cinc preguntes curtes que determini el
tribunal d’entre els que detallen en el temari de coneixements generals de l’annex I apartat 1) d’aquesta convocatòria.
En aquest exercici es valorarà el nivell de formació general, el rigor de la resposta i la facilitat de redacció.
Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts.
Segon exercici: Coneixements específics.
Consistirà a contestar, per escrit, durant un període màxim de 90 minuts, cinc preguntes curtes d’entre els temes que es
detallen en el temari de coneixements específics de l’annex I apartat 2) d’aquesta convocatòria.
En aquest exercici es valorarà el nivell de formació general, el rigor de la resposta i la facilitat de redacció.
Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts.
3. TERCERA PROVA: Desenvolupament d’un o diversos supòsits pràctics. De caràcter obligatori i eliminatori.
Serà escrita i consistirà en resoldre, durant el temps que el tribunal determini:
• Un supòsit pràctic relacionat amb els continguts dels temaris que estableix l’annex I d’aquestes bases.
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• Un exercici pràctic on es podrà valorar el coneixement dels vials de la ciutat i els llocs d’interès.
Aquests supòsits i exercicis seran obligatoris i eliminatoris ambdós. El Tribunal qualificarà la prova valorant la presentació, la
coherència, la capacitat de redacció, la correcció ortogràfica i l’adequació de la resposta al supòsit plantejat.
El supòsit serà puntuable de 0 a 30 punts i per superar-lo s’haurà d’obtenir un mínim de 15 punts de mitjana entre les dues
proves.
4. QUARTA PROVA: APTITUD FÍSICA. De caràcter obligatori i eliminatori.
1. Es comprovarà en una única crida en un dia i hora determinats que la persona aspirant compleix els requisits mínims
d’alçada i d’índex de massa corporal que estableix el punt I de l’annex 2 d’aquestes Bases. En el supòsit que la persona
aspirant no compleixi aquests requisits es realitzarà un segona comprovació per tal de verificar l’alçada i l’índex de
massa corporal. Les persones aspirants que compleixin els requisits de l’apartat I de l’annex II hauran de superar els
exercicis que s’especifiquen en l’apartat II de l’esmentat annex.
2. Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de
l’aspirant.
Consta de les subproves que s’especifiquen en l’annex II d’aquestes bases.
3. Per a la realització d’aquestes proves, el dia del seu inici els i les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat
mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme, amb
una antiguitat màxima d’un mes a la data de realització de la prova. La no presentació d’aquest certificat comporta
l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.
4. Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en
educació física.
5. La puntuació màxima per aquesta prova serà de 40 punts,
6. Per la superació d’aquesta prova (conjunt de proves físiques d’acord amb l’annex II), l’aspirant ha d’obtenir una
puntuació mínima de 5 punts en cadascuna de les proves físiques. Quedaran eliminats del procés selectiu aquells
aspirants que no obtinguin aquesta puntuació mínima.
7. En tant que el sumatori de totes les proves d’acord amb el barem que consta a l’annex II és de 50. I la puntuació
d’aquesta prova és de 40 punts, una vegada finalitzades les proves, el total de puntuació s’haurà de calcular amb la
fórmula següent:
(Puntuació total obtinguda * 40)/50
5. CINQUENA PROVA: PSICOTÈCNIC. De caràcter obligatori i eliminatori.
1. Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats,
estandaritzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.
2. Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit
per a l’exercici de les funcions policials.
3. Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en
proves psicotècniques.
4. Aquesta prova es valorarà com a apte o no apte i és obligatòria i eliminatòria, quedant exclosos/es del procés de
selecció els/les aspirants que no obtinguin la qualificació d’aptes.
C. SEGONA FASE. Concurs:
1. Aquesta fase serà aplicable a aquells/es aspirants que superin la fase d’oposició.
2. Els aspirants que hagin superat la fase d’oposició, a partir de la publicació dels resultats de la fase d’oposició,
disposaran de 10 dies hàbils per presentar la següent documentació a fi de ser avaluada en fase de concurs.
Els mèrits es valoraran en referència a la data de tancament de termini de presentació de sol·licituds de participació.
3. La fase de concurs es valorarà d’acord amb els mèrits al·legats que s’hagin acreditat documentalment, mitjançant
fotocòpies compulsades, d’acord amb la següent escala de valoració i fins a un màxim de 15 punts:
A) Antiguitat:
L’experiència professional es valorarà per mesos complets treballats fins a un màxim de 10 punts. El barem a
seguir serà el següent:
Per haver exercit com agent de la policia local, per cada mes complert 0,20 punts, fins a un màxim de 10.
B) Titulacions acadèmiques, quan siguin rellevants per al lloc de treball convocat. Màxim 1,75 punts:
B.1
Batxillerat superior o equivalent 0,90 punts.
B.2
Grau universitari o equivalent 1,75 punts.
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.
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C) Formació professional:
C.1 Per cursos organitzats o homologats per Institut de Seguretat Pública, realitzats amb aprofitament, sense que
pugui comptabilitzar-se el Curs de Formació Bàsica, fins a un màxim de 2 punts:
- Per cursos de durada igual o inferior a 25 hores: per cada un 0,15 punts.
- Per cursos de 26 a 50 hores: per cada un 0,25 punts.
- Per cursos de 51 a 100 hores: per cada un 0’4 punts.
- Per cursos de durada superior a 100 hores: per cada un 0,5 punts.
Els certificats aportats han d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. Si no consta la
durada en hores, no es tindrà en compte el curs aportat.
D) Nivell de coneixement de la llengua catalana:
Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B2) de la Direcció General de Política Lingüística
del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim de 0,75 punts.
- acreditar el nivell de suficiència de català (C1): 0,5 punts
- acreditar el nivell superior de català (C2): 0,75 punts
E) Recompenses i distincions
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de
seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la categoria d’agent, fins a un màxim de 0,50 punt.
- Medalla: 0,50 punts.
- Felicitació individual. 0,15 punts.
- Felicitació col·lectiva: 0,10 punts.
Els mèrits es valoraran amb referència a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds.
VUITENA.- RECONEIXEMENT MÈDIC
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en els o
les aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 3 d’aquesta convocatòria.
Els professionals als quals s’encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al tribunal un informe de cada un dels
aspirants.
Si s’aprecia algun dels motius d’exclusió d’aquest annex, l’aspirant quedarà exclòs del procés de selecció.
NOVENA.- QUALIFICACIONS DELS ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT
1. No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al de les places convocades.
2. Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.
3. La qualificació final de cada aspirant s’obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d’oposició, les obtingudes a
la fase de concurs.
4. El nombre d’aspirants proposats no podrà ser superior al de places convocades i el seu ordre de prelació vindrà determinat
per la suma de les puntuacions obtingudes en la fase oposició més les obtingudes en la fase concurs.
5. Els aspirants proposats hauran de presentar al servei de recursos humans de la corporació, en el termini màxim de vint
dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.
6. Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exempts de justificar documentalment els requisits que no
requereixin actualització. Únicament hauran de presentar un certificat de l’organisme que custodiï el seu expedient
personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.
7. Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presenten la documentació o no
reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran anul·lades totes les seves
actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.
DESENA.- FASE DE PRÀCTIQUES: CURS ESPECÍFIC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES
A) Fase del Curs selectiu.
1. Consisteix en la superació del Curs de Formació Bàsica que organitza l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Queden exempts de fer-lo els i les aspirants que aportin la certificació d’haver-lo superat amb anterioritat, només en
cas que l’aspirant ja l’hagi superat perquè provingui d’un altre administració com a funcionari públic i l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya doni el seu vist-i-plau.
2. Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’alumnat resta sotmès al Decret 292/1995, de 7
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de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de règim interior de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, sens
perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.
3. La qualificació del Curs de Formació Bàsica serà d’apte o no apte. Els o les aspirants declarats no aptes queden
exclosos del procés selectiu.
B) Fase del Període de pràctiques
1. Un cop superat el Curs de Formació Bàsica, els i les aspirants han de realitzar un període de pràctiques de dotze
mesos al municipi.
2. El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d’apte o no apte. Els i les aspirants que
obtinguin la qualificació de no apte quedaran exclosos del procés selectiu. Per a la qualificació dels o les aspirants el
tribunal comptarà amb l’assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores que presentaran una proposta de
valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els coneixements del treball, les habilitats socials
i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal vers el treball, la responsabilitat,
l’adaptació a l’organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l’autocontrol.
3. Durant la realització del Curs de Formació Bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o el període de
pràctiques al municipi, o en acabar aquest període, els i les aspirants poden ser sotmesos a totes les proves mèdiques
que siguin necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d’exclusions mèdiques establert en l’annex III de
la convocatòria. Si de les proves practicades es dedueix l’existència d’alguna causa d’exclusió, l’òrgan responsable ha
de proposar, d’acord amb la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l’exclusió del o la aspirant del procés selectiu i,
en aquest cas, correspon a l’òrgan competent per efectuar els nomenaments d’adoptar la resolució procedent, que en
cap cas no donarà dret a indemnització.
4. Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els i les aspirants són nomenats funcionaris en pràctiques i han de
percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la normativa vigent.
5. Els aspirants que hagin superat el període de pràctiques seran proposats a l’alcaldia per a ser nomenats funcionaris
de carrera.
ONZENA.- FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL
Els/Les aspirants que no hagin estat seleccionats, però que hagin superat el procés selectiu en relació a la fase d’ oposició i
concurs, restaran en llista d’espera amb ordre d’expectativa, segons puntuació, per cobrir possibles vacants o substitucions.
La llista dels aspirants que integrarà la borsa de treball serà per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda en ordre
descendent. La permanència del personal seleccionat en aquesta borsa resta supeditada a la seva disponibilitat immediata per
cobrir les incidències que es presentin.
L’oferiment de llocs de treball vacants o substitucions s’ha de fer, en funció de les necessitats que es vagin produint, d’acord
amb el número d’ordre assignat.
Un cop inscrit a la borsa, cap aspirant en serà exclòs, a no ser que concorrin causes objectives que justifiquin aquesta exclusió.
L’aspirant veurà decaigut el seu dret a ser cridat en l’ordre establert en la borsa de treball si, al ser cridat en temps i forma per
l’Ajuntament, l’aspirant renunciés a la proposta de nomenament. En aquest cas, l’aspirant veurà modificat l’ordre inicial que
tenia reconegut dins de la borsa per passar a ocupar el darrer lloc dins de la borsa de treball establert a efectes de prelació.
Per tant, el rebuig a una oferta de treball en la que es proposi un nomenament no suposarà l’exclusió de la borsa de treball,
sinó simplement el seu pas a la darrera posició en l’ordre de prelació establert en la borsa. Malgrat l’anterior, sí s’exclourà de
la borsa el candidat que hagi renunciat a tres oferiments de nomenament.
La crida dels integrants de la borsa de treball per proposar-los el nomenament interí es realitzarà mitjançant l’enviament
d’un correu electrònic a l’adreça de correu que l’aspirant hagi indicat a la seva sol·licitud de participació a la convocatòria, i
mitjançant una trucada telefònica al número indicat a la sol·licitud. En cas que la persona cridada no sigui localitzada o no es
posi en contacte amb el departament de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Anglès dins del dia hàbil següent, es cridarà
la persona següent de la llista de la borsa de treball. Els integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per l’actualització
permanent de l’adreça de correu electrònic o del número de telèfon de contacte que consti al departament de Recursos
Humans, mitjançant avisos de modificació de les dades personals, que, si escau, s’hauran de realitzar per escrit.
No serà d’aplicació el que s’estableix anteriorment, en cas que concorrin causes degudament justificades (circumstàncies
que posin en risc la salut si així ho acredita un informe mèdic) que impossibilitin la incorporació immediata. Si un aspirant
integrant de la borsa és proposat per un nomenament, haurà de superar un període de prova que ja es definirà en el moment
del nomenament. Aquest període de prova serà valorat com a apte o no apte per la persona responsable de l’àrea. La no
superació d’aquest període de prova suposarà l’eliminació definitiva de l’aspirant.
La borsa tindrà la vigència de dos anys.
DOTZENA.- INCIDÈNCIES
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el
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funcionament correcte del procés selectiu.
TRETZENA.- RECURSOS
Les bases i la seva convocatòria i aquells actes administratius derivats d’aquesta, així com les actuacions del tribunal podran
ser impugnades pels que es considerin interessats legítims, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei 39/2015, de 2
d’octubre de 2015 del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
CATORZENA.- DRET SUPLETORI
En tot el que no estigui previst en aquestes Bases, es tindrà en compte el que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol de
policies locals, el Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les
policies locals i altra normativa aplicable.
ANNEX I. TEMARI DELS EXERCICIS DE L’OPOSICIÓ
APARTAT 1)
Temes Generals:
Tema 1.- La Constitució Espanyola. Principis generals. Les llibertats i els drets dels ciutadans. Drets fonamentals. L’organització
política i territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Disposicions generals. La Generalitat, el Parlament i el
Consell Executiu. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat. El Govern local a l’Estatut.
Tema 2.- La llei de bases de règim local i la llei catalana de desenvolupament municipal i de règim local. L’organització
municipal. Competències dels Ajuntament. Les ordenances i els bans.
Tema 3.- El personal al servei dels ens locals. Drets i deures dels funcionaris públics segons l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Codi de conducta dels empleats públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Tema 4.- L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma. L’eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i la
publicació. Actes nuls i anul·lables. El procediment administratiu comú: les seves fases.
APARTAT 2)
Temes Específics:
Tema 5.- La Llei 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat. Concepte, missió i objectius de la policia. Normes
bàsiques d’actuació. Els diferents cossos policials a l’Estat Espanyol.
Tema 6.- La policia local. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya i normativa de desplegament.
Disposicions generals, principis d’actuació i funcions. Estructura i organització de la policia local. Règim disciplinari dels
funcionaris públics pertanyents a un cos de Policia Local.
Tema 7.- La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació dels sistema de seguretat de Catalunya. La llei 4/2015, de 30 de març, de
Protecció de la Seguretat Ciutadana. Reunions i manifestacions. Tinença i ús d’armes i explosius.
Tema 8.- El codi penal. Garanties penals i aplicació de la Llei. Concepte de delicte i delictes lleus. Persones responsables. La
pena. La jurisdicció penal: òrgans i competències. Les parts del procediment penal.
Tema 9.- L’homicidi i les seves formes. Delictes contra la llibertat. Tortures i altres delictes contra la integritat moral. Delictes
contra la llibertat i indemnitat sexual. Omissió del deure de socors.
Tema 10.- Violació de domicili, domicili de persones jurídiques i establiments oberts al públic. L’entrada i registre de locals.
Delictes contra l’honor. Delictes contra les relacions familiars.
Tema 11: La Llei de responsabilitat penal dels menors i el seu Reglament d’execució. Actuació policial amb els menors. La
Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Objecte de la Llei i principis rectors. Drets de les dones
víctimes de violència de gènere. Tutela institucional i penal.
Tema 12.- Delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic: furts, robatoris, extorsió, robatori i furt d’ús de vehicles,
usurpació, defraudacions i danys. La receptació i conductes afins.
Tema 13.- Delictes contra l’Administració Pública. Delictes contra l’ordre públic atemptats contra l’autoritat, els seus agents i
funcionaris públics. Resistència i desobediència. Dels desordres públics. Tinença, trànsit i dipòsit d’armes i explosius. Delictes
del terrorisme.
Tema 14.- La conducció etílica: concepte d’alcoholèmia. Taxes d’alcoholèmia. Efectes. Obligació de sotmetre’s a la prova.
Etilòmetre: descripció general. La conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o estupefaents. Regulació i control.
Delictes contra la seguretat viària.
Tema 15.- La normativa reguladora de la seguretat viària i el trànsit. Principis bàsics, normes generals de circulació.
Senyalització. Permisos i llicències de conduir. Competència sancionadora. Infraccions que poden ser sancionades per
l’Autoritat Municipal. El Reglament General de Circulació. Elements que intervenen en la circulació. Intervenció dels Agents
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de la Policia Local en la circulació.
Tema 16.- Permisos de conduir. Classes i validesa. Requisits que han de reunir els vehicles per circular per la via pública:
administratius, tècnics i d’identificació. Normativa sobre transport de mercaderies i viatgers. Senyalització. Immobilització i
retirada de vehicles de la via pública. Normativa i procediment. El procediment sancionador en matèria de trànsit.
Tema 17.- L’ordre públic: autoritats competents. Actuacions en matèria d’ordre públic. La Seguretat Ciutadana. Reunions,
manifestacions. Tinença i ús d’armes i explosius.
Tema 18.- Aparcaments: Classes. Prohibicions generals d’estacionament. Senyalització. Limitacions de velocitat. Classes
d’enllumenat del vehicle. Senyals de l’Agent de Circulació.
Tema 19.- Principals casos en què els vehicles poden ser retinguts pels Agents de l’Autoritat en les dependències municipals.
La immobilització, retirada i dipòsit de vehicles. Especial menció a vehicles abandonats.
Tema 20.- La intervenció de la Policia Local en aplicació de les Ordenances Municipals, així com en els espectacles públics,
activitats recreatives i establiments públics. Protecció civil. Concepte i aplicacions per la policia local.
Tema 21.- L’atestat policial. Concepte, naturalesa, característiques i valor processal. Requisits de fons i forma. Actuacions
sumarials. Inspecció ocular. Cos del delicte. Identificació del delinqüent. Declaració dels processats i dels testimonis.
Tema 22.- La detenció: Concepte. La seva pràctica i règim. Drets del detingut. Supòsits legals en què és procedent la detenció.
La detenció de menors. Tractament dels detinguts. Els drets del detingut. L’assistència lletrada. L’ «Habeas Corpus». Mesures
cautelars i reals.
Tema 23.- La policia administrativa. La policia judicial: La policia local com a policia judicial. La policia assistencial: Concepte
i funcions.
Tema 24.- Els animals domèstics i de companyia. Responsabilitats del propietari. Identificació i Registre. Gossos potencialment
perillosos. Definició. Normativa aplicable. Llicència municipal.
Tema 25.- Coneixements generals del municipi. Introducció històrica. Nuclis rurals. Nuclis urbans. Serveis i comunicacions.
Característiques socials i culturals. Característiques i situació de les urbanitzacions i disseminats.
ANNEX II. PROVES FÍSIQUES
Apartat I Antropometria
a) Seran excloses les persones que tinguin una talla inferior a 1,70 m per als homes i 1,60 m per a les dones.
b) Seran excloses les persones que tinguin l’índex de massa corporal de Quetelet inferior a 19 i superior a 30. En el cas
que s’observi un desenvolupament muscular important, s’admetrà un marge de tolerància d’un 5%. L’índex de massa
corporal s’estima mitjançant l’índex de Quetelet=pes en kg/alçada al quadrat en metres.
Apartat II
1. Prova física de força isomètrica (flexió mantinguda) en barra.
Descripció:
L’exercici consisteix a quedar, el major temps possible, en la posició que es descriu: braços flexionats, adherència pron,(presa
amb els palmells de la mà cap a fora), cames completament esteses i sense tocar el terra, barbeta situada per sobre de la barra
i sense tenir contacte amb ella. L’executant haurà de mantenir la barba per sobre de la barra. La prova acabarà quan la barba
baixi fins al nivell de la barra, moment en el qual es pararà el cronòmetre.
Normes per a la realització de l’exercici:
a) No es podrà balancejar el cos, ni fer moviments d’impuls per mantenir la postura.
b) No es podrà tocar la barra amb cap part del cos que no siguin les mans.
c) Les mans han de fer contacte directe amb la barra.
d) No és permesa la utilització d’elements que, a judici del controlador de l’exercici, suposin avantatge en la realització
de la prova.
e) No s’informarà de cap interval de temps durant l’execució de l’exercici des de la posada en marxa del cronòmetre.
Prèviament, l’aspirant, abans de començar l’exercici, disposarà d’un suport elevat per a poder col·locar-se
adequadament davant la barra.
Valoració:
Es registrarà el temps total durant el qual, en un únic intent, la personar aspirant hagi romàs penjada amb la barba mantinguda
per damunt del nivell de la barra
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BAREMACIÓ FLEXIÓ DE BRAÇOS (segons i dècimes)
Homes
Dones
puntuació
67,5 o més
53,9 o més
10
61,6 – 67,4
49,3 – 53,8
9
55,8 – 61,5
44,7 – 49,2
8
49,8 – 55,7
39,8 – 44,6
7
45,5 – 49,7
36,4 – 39,7
6
38,5 – 45,4
30,8 – 36,3
5
34,5 – 38,4
27,6 – 30,7
4
28,2 – 34,4
22,5 – 27,5
3
20,7 – 28,1
16,7 – 22,4
2
7,1 – 20,6
5,7 – 16,6
1
7,0 o menys
5,6 o menys
0
Correcció per edats: S’aplicarà a la nota obtinguda l’augment de la següent puntuació segons l’edat de l’aspirant.
Homes i dones:
• Menors de 30 anys: 0
• De 30 a 35 anys: 0’50
• De més de 35 anys: 1
2. Salt horitzontal
Descripció:
L’aspirant s’ha de situar de forma que les puntes dels peus estiguin exactament darrera de la línia de batuda junts o separats
a l’amplada dels malucs.
Normes de l’exercici:
Els peus han de tenir contacte permanent amb el terra fins el moment d’enlairar-se. Després d’aquest preparatiu, ha de saltar
simultàniament amb els peus tan lluny com pugui. L’aspirant podrà realitzar dos intents.
Valoració:
El resultat es mesura en centímetres.

menors de 30
anys
2,46 o més
2,36 – 2,45
2,26 – 2,35
2,16 – 2,25
2,06 – 2,15
1,91 – 2,05
1,76 – 1,90
1,67 – 1,75
1,62 – 1,66
1,59 – 1,61
1,58 o menys

BAREMACIÓ SALT A PEUS JUNTS (metres i centímetres)
Dones
majors de 35
menors de 30
entre 30 i 35 anys
entre 30 i 35 anys
anys
anys
2,36 o més
2,26 o més
2,16 o més
2,06 o més
2,26 – 2,35
2,16 – 2,25
2,06 – 2,15
1,91 – 2,05
2,16 – 2,25
2,06 – 2,15
1,91 – 2,05
1,76 – 1,90
2,06 – 2,15
1,91 – 2,05
1,76 – 1,90
1,67 – 1,75
1,91 – 2,05
1,76 – 1,90
1,67 – 1,75
1,62 – 1,66
1,76 – 1,90
1,67 – 1,75
1,62 – 1,66
1,59 – 1,61
1,67 – 1,75
1,62 – 1,66
1,59 – 1,61
1,54 – 1,58
1,62 – 1,66
1,59 – 1,61
1,54 – 1,58
1,49 – 1,53
1,59 – 1,61
1,54 – 1,58
1,49 – 1,53
1,45 – 1,48
1,54 – 1,58
1,49 – 1,53
1,45 – 1,48
1,39 – 1,44
1,53 o menys
1,48 o menys
1,44 o menys
1,38 o menys
Homes

majors de 35
anys
1,91 o més
1,76 – 1,90
1,67 – 1,75
1,62 – 1,66
1,59 – 1,61
1,54 – 1,58
1,49 – 1,53
1,45 – 1,48
1,39 – 1,44
1,35 – 1,38
1,34 o menys

puntuació
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

3. Circuit d’agilitat
Descripció:
a) La persona aspirant iniciarà l’exercici asseguda a terra amb recolzament de peus, mans i glutis darrera la línia de sortida (0)
b) Al senyal del testador es posarà en marxa el cronòmetre i la persona aspirant iniciarà l’exercici.
La persona aspirant sortirà corrent fins a situar-se entre dos cons col·locats davant d’un matalàs, realitzant una tombarella
amb recolzament de les dues mans sobre el matalàs (1). A continuació es dirigirà cap a la primera tanca (2), deixant-la al
costat esquerre fins ultrapassar-la i passarà per sota d’ella. Correrà desprès cap al plint d’1 m d’alçada (3), que haurà de
sobrepassar per la part central amb tot el cos (amb recolzament o sense) i entre dues barres verticals situades als extrems
del plint. Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca (4), que passarà directament per darrera, girarà cap a la dreta i passarà
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per sota d’ella. Anirà frontalment cap a la primera tanca (5), que haurà de
sobrepassar amb els dos peus en una fase aèria prolongada (dones 80 cm,
homes 90 cm). Seguidament la persona aspirant haurà d’agafar amb les dues
mans i transportar sobre les espatlles (per les nanses o els extrems) un sac
(6) d’uns 15 kg (dones) i d’uns 20 kg (homes), que estarà reposat sobre un
suport acondicionat per a poder sortir corrent cap endavant des del lloc on hi
havia el sac fins a un con situat a 10 m, que haurà de girar 180º al seu voltant
per l’esquerra i sense tocar-lo, per tornar en sentit oposat també corrent 10 m
més cap endavant fins a la línia d’arribada.
c) S’aturarà el cronòmetre en el moment que la persona aspirant traspassi
amb els dos peus la línia d’arribada, portant el sac agafat correctament, i es
registrarà el temps emprat.
Normes de l’exercici:
a) No es podrà trepitjar la línia de sortida, no es podrà sortir a abans del senyal
del testador i s’haurà d’estar correctament col·locat abans de començar
l’exercici.
b) La tombarella haurà de ser realitzada sobre l’eix transversal del tronc (no és
correcta la tombarella tipus judo).
c) El sac haurà d’estar ben col·locat, recolzat sobre les espatlles i agafat amb les dues mans, abans de traspassar la línia
marcada al terra i poder iniciar la cursa de 10 m cap al con.
d) En el transcurs de l’exercici no es podrà tombar o desplaçar (horitzontal o verticalment) cap obstacle.
e) No és permès canviar el sentit del desplaçament del circuit o no realitzar tot el recorregut tal com s’explica en aquesta
descripció. Si s’incompleix alguna de les normes de l’exercici l’intent serà considerat nul.
Valoració:
Es fan dos intents, no consecutius, i el resultat vàlid serà el millor temps de tots dos (en segons i dècimes).

menors de 30
anys
16,4 o menys
16,5 – 16,9
17,0 – 17,4
17,5 – 17,9
18,0 – 18,4
18,5 – 18,9
19,0 – 19,4
19,5 – 19,9
20,0 – 20,4
20,5 – 20,9
21,0 o més

Homes
entre 30 i 35
anys
18,4 o menys
18,5 – 18,9
19,0 – 19,4
19,5 – 19,9
20,0 – 20,4
20,5 – 20,9
21,0 – 21,4
21,5 – 21,9
22,0 – 22,4
22,5 – 22,9
23,0 o més

BAREMACIÓ CIRCUIT AGILITAT (segons i dècimes)
Dones
majors de 35
menors de 30
entre 30 i 35
anys
anys
anys
19,4 o menys
20,4 o menys
22,4 o menys
19,5 – 19,9
20,5 – 20,9
22,5 – 22,9
20,0 – 20,4
21,0 – 21,4
23,0 – 23,4
20,5 – 20,9
21,5 – 21,9
23,5 – 23,9
21,0 – 21,4
22,0 – 22,4
24,0 – 24,4
21,5 – 21,9
22,5 – 22,9
24,5 – 24,9
22,0 – 22,4
23,0 – 23,4
25,0 – 25,4
22,5 – 22,9
23,5 – 23,9
25,5 – 25,9
23,0 – 23,4
24,0 – 24,4
26,0 – 26,4
23,5 – 23,9
24,5 – 24,9
26,5 – 26,9
24,0 o més
25,0 o més
27,0 o més

majors de 35
anys
23,4 o menys
23,5 – 23,9
24,0 – 24,4
24,5 – 24,9
25,0 – 25,4
25,5 – 25,9
26,0 – 26,4
26,5 – 26,9
27,0 – 27,4
27,5 – 27,9
28,0 o més

puntuació
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

4. Velocitat
Descripció:
L’objectiu d’aquest exercici és córrer al màxim de les possibilitats 50 metres, en el mínim temps possible.
Normes de l’exercici:
La posició de sortida és de dret, sense contacte de les mans a terra i amb els peus darrere la línia de sortida, sense tacs. Per a
realitzar aquest exercici , l’aspirant és col·locarà darrera la línia de sortida, podent optar per fer-ho en posició dreta o amb el
contacte de les mans a terra.
Només es pot fer un intent.
Valoració:
El resultat es mesura en segons. la puntuació de la prova es farà d’acord amb el barem establert.
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Menors de 30
anys
6,9 o menys
7,0 -7,1
7,2 – 7,4
7,5 - 7,8
7,9 - 8,4
8,5 – 8,8
8,9 – 9,1
9,2 – 9,3
9,4 – 9,6
9,7 – 9,8
9,9 o més

Homes
Entre 30 i 35
anys
7,1 o menys
7,2 – 7,3
7,4 – 7,7
7,8 – 8,1
8,2 – 8,7
8,8 – 9,1
9,2 – 9,4
9,5 – 9,6
9,7 – 9,9
10,0 – 10,1
10,2 o més

BAROMETRE VELOCITAT 50 m (segons i dècimes)
Dones
Majors de 35
Menors de 30
Entre 30 i 35
anys
anys
anys
7,6 o menys
8,0 o menys
8,2 o menys
7,7,- 7,8
8,1,- 8,2
8,3 – 8,4
7,9 – 8,1
8,3 – 8,5
8,5 – 8,8
8,2 – 8,5
8,6 – 8,9
8,9 – 9,2
8,6 – 9,1
9,0
9,3 – 9,8
9,2 – 9,5
9,1 – 9,9
9,9 – 10,2
9,6 – 9,8
10,0 – 10,2
10,3 – 10,5
9,9 – 10,0
10,3 – 10,4
10,6 – 10,7
10,1 – 10,3
10,5 – 10,7
10,8 – 11,0
10,4 – 10,5
10,8 – 10,9
11,1 – 11,2
10,6 o més
11,0 o més
11,3 o més

Majors de 35
anys
8,7 o menys
8,8 -8,9
9,0 – 9,2
9,3 – 9,6
9,7 – 10,2
10,3 – 0,6
10,7 – 10,9
11,0 – 11,1
11,2 – 11,4
11,5 – 11,6
11,7 o més

Puntuació
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

5. Course Navette o cursa llançadora
Descripció:
a) La persona aspirant se situarà darrera d’una de les dues línies paral·leles pintades a terra i distants entre si 20 metres.
b) Quan senti el senyal d’inici de la prova, la persona aspirant ha de córrer cap a l’altra línia, fins a trepitjar-la, i esperar a
sentir un altre senyal que emetrà el magnetòfon.
c) Cada senyal sonor indicarà que s’ha d’iniciar el desplaçament cap a la línia contrària, intentant seguir el ritme del
magnetòfon, que serà progressivament (cada minut) més ràpid al llarg de l’exercici.
d) La persona aspirant repetirà constantment aquest cicle d’anada i tornada fins que no sigui capaç de trepitjar la línia quan
senti el senyal del magnetòfon, moment en el qual acabarà l’exercici.
Valoració:
Es farà un sol intent, i es registrarà el temps que la persona aspirant sigui capaç de mantenir el ritme imposat pel magnetòfon
en períodes de mig minut.

Durant el desenvolupament de l’exercici:
a) La línia s’haurà de trepitjar abans o en el moment en què se senti el senyal sonor.
b) La persona aspirant no podrà córrer cap a la línia contrària fins que no s’hagi sentit el senyal.

Menors de 30
anys
12,5
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
7,5

Homes
entre 30 i 35
anys
11,5
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5

BAREMACIÓ CURSE NAVETTE (paliers)
Dones
majors de 35
menors de 30
entre 30 i 35
anys
anys
anys
11
9,5
8,5
10,5
9
8
10
8,5
7,5
9,5
8
7
9
7,5
6,5
8,5
7
6
8
6,5
5,5
7,5
6
5
7
5,5
4,5
6,5
5
4
6
4,5
3,5

majors de 35
anys
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3

Puntuació
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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ANNEX III. QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES
ANTROPOMETRIA:
1 La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25 divisions en la mà
nodominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant,
pel que fa a les dones.
2 La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes, i als 3 litres en les dones.
MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:
1

Aparell circulatori
1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.
1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.
1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
1.5 Insuficiència coronària.
1.6 Pericarditis activa o residual.
1.7 Insuficiència arterial perifèrica.
1.8 Insuficiència venosa perifèrica.
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.
1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

2

Aparell respiratori
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

3

Aparell genitourinari
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.
3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.

4

Aparell digestiu
4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncreas exocrí i les glàndules
salivals.
4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció.
4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.
4.4 Úlcera gastroduodenal.
4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).
4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.
4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.

5

Sistema hematopàtic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la funció policial.

6

Aparell locomotor
6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que
puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.
6.2 Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l’exercici de les funcions policials.

7

Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós
7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i
laboral.
7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les funcions
pròpies del lloc al qual aspira.
7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.
7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció de metabòlits de drogues d’abús en

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 44

Núm. 112 – 11 de juny de 2019

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

l’orina).
Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.
Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
Tremolor. Tics o espasmes.
Trastorns de la son.

8

Glàndules endocrines
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
8.2 Diabetis mellitus.

9

Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

10 Òrgans dels sentits
10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.
10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.
10.3 Queratotomia radial.
10.4 Despreniment de retina.
10.5 Estrabisme manifest i no corregit.
10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
10.7 Discromatòpsies.
10.8 Glaucoma.
10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de manera
important l’agudesa visual.
10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.
10.11 Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o en
determinin afeccions cròniques.
10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la
funció fonatòria normal.
10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.
11 Pell, fàneres i glàndules exocrines
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.
11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar la
identificació.
11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l’exercici de la funció policial.
12 Altres
12.1 Processos neoplàsics.
12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques
12.3 Malalties autoimmunes.
12.4 Diàtesi al·lèrgica.
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial”
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit, si aquests actes decideixen directament o indirectament els 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 potestativament, recurs de reposició davant l’Alcaldia en el
termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació. El termini màxim per dictar i notificar
la resolució del recurs serà d’un mes en cas contrari, s’haurà d’entendre desestimat d’acord amb els arts. 123, 124 i 24.1 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs
contenciós administratiu d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa (LJCA), en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant
els Jutjats contenciosos administratius de Girona, d’acord amb el que preveu l’article 8 de la Llei esmentada.
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia -
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Presidència, 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’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos.
Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Anglès, 28 de maig de 2019
Ástrid Desset Desset
Alcaldessa en funcions
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