CONV. 09-2022

La Junta de Govern Local, en data 26 d’agost de 2022, ha adoptat, entre d'altres, el
següent acord:
1r.- APROVAR les bases reguladores del procés selectiu per cobrir amb nomenament de
carrera, pel sistema de concurs oposició lliure, dues places vacants d’agent de la policia
local, incloses en l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2021 (aprovada per la Junta de
Govern Local en la sessió de data 24 de desembre de 2021) publicada al Núm. BOP 247,
Núm. Edicte 11074 de 28-12-2021 i al DOGC Núm. 8574 de 30.12.2021 i de les vacants
que es puguin produir fins al començament de les proves d’acord amb el que disposa
l’article 69 en relació amb l’article 60 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
2n.- CONSTITUIR 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, amb els candidats que hagin superat les
proves del procés però que s’hagin quedat sense plaça.
3r.- CONVOCAR el procediment de selecció per a la cobertura de dues places vacant
d’agent de la policia local incloses en l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2021
(aprovada per la Junta de Govern Local en al sessió de data 24 de desembre de 2021)
publicada al Núm. BOP 247 . Núm. Edicte 11074 de 28-12-2021 i a l DOGC Núm. 8574 de
30.12.2021, així com la constitució d’una borsa de treball d’aquesta categoria per cobrir
necessitats urgents i inajornables que es puguin produir a l’Ajuntament de Salt, amb
nomenament de funcionari/ària interí/na.
4r.-PUBLICAR aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província (BOPG), i en forma
extractada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en compliment de
l’article 5 i 2.3 i 36 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’accés promoció i mobilitat de les Policies Locals.

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE DUES
PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL PEL SISTEMA DE CONCURS
OPOSICIÓ LLIURE I BORSA DE TREBALL D’AQUESTA CATEGORIA
Primera. Objecte
1.Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l’accés, pel
sistema de concurs oposició lliure de dues places d’agent de la policia local, inclosa en
l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2021 (aprovada per la Junta de Govern Local en
la sessió de data 24 de desembre de 2021) publicada al Núm. BOP 247 · Núm. edicte
11074 de 28-12-2021 i al DOGC Núm. 8574 de 30.12.2021 i de les vacants que es
puguin produir fins al començament de les proves d’acord amb el que disposa l’article
69 en relació amb l’article 60 de Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Aquestes places estan enquadrades dins l’escala d’administració especial, sotsescala
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Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria d'un procés selectiu, mitjançant concurs
oposició lliure, de dues places d’agent de la policia local i la constitució d’una borsa de
treball de la mateixa categoria.
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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,
amb els candidats que hagin superat les proves del procés però s’hagin quedat sense
plaça.
Aquesta borsa tindrà la vigència de 24 mesos des del moment de la seva constitució,
sempre i quan no es convoqui un altre procés posteriorment per cobrir places de les
mateixes categories que 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 aprovat per l’Ajuntament.
4. En el cas de la Borsa de treball i del nomenament de personal interí , les funcions a
desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d'acord a la Llei 16/1991, de 10
de juliol, de les policies locals, concretament les previstes a l'article 34.2 (personal interí
de les policies locals) del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, i altres normes de caràcter
legal o reglamentari i s'exerciran en règim d'incompatibilitat. Això no obstant, les funcions
i comeses expressades s'han d'entendre amb caràcter general, a títol enunciatiu i no
limitatiu. La seva concreció i amplitud es produirà a través de les ordres o instruccions
que li siguin dictades per superior jeràrquic, així com per les necessitats i
desenvolupament del lloc de treball.
Segona .Requisits dels aspirants.
1. Documentació a presentar amb la instància.
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits
següents:
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
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D’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les
policies locals, introduïda per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi ambient, aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la
igualtat entre dones i homes, allò que disposa l’esmentada Llei quant a la presència
equilibrada de dones i homes en els diferents col·lectius professionals municipals.

Núm. BOP 177 · Núm. edicte 8127 · Data 15-09-2022 · CVE BOP-2022_0_177_8127 · Pàg. 2-25 · https://ddgi.cat/bop

de serveis especials, classe policia local, Agent.

Quedaran exemptes d’acreditar aquests coneixements les persones que hagin participat
i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa
administració, 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.
2. Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.
Amb la instància de sol·licitud de participació en el procés únicament s’han de presentar
e ls documents que acreditin els requisits establerts a la base segona punt 1
(Documentació a presentar amb la instància).

3. Presentació de mèrits
La documentació acreditativa dels MÈRITS de l´aspirant per participar en la fase de
concurs NO S’HAN DE PRESENTAR en el moment de fer la sol·licitud de participació
en el procés selectiu.
Els aspirants que superin tots els exercicis de la fase d’oposició són els aspirants que
hauran d’aportar els mèrits dins el termini indicat.
Amb la publicació dels resultats finals de la fase d’oposició s’obrirà un termini de
cinc dies hàbils per aportar els mèrits.
Els mèrits es poden aportar en la mateixa forma que les sol·licituds tal i com preveu la
base tercera al seu punt 3.1.
Tercera .Sol·licituds
3.1 Les persones aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran
presentar i formalitzar la sol·licitud a través d’un dels canals següents:
CANAL PREFERENT : TELEMÀTICAMENT
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impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
f) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,65 m els homes.
g) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.
h) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada, només en
el cas de personal funcionari.
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.
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Si encara no esteu en possessió de certificat digital el podeu obtenir fàcilment seguint
les instruccions dels enllaços següents:
IdCat-Mobil
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/
Més informació:
Certificat IdCat https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
Identificació digital https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-enlinia/identificaciodigital/
SUPORT PAPER
En aquest cas, la sol·licitud en model oficial i normalitzat s’haurà d’imprimir. S’ha de fer
servir la sol·licitud que indica Convocatòria 03-2021 Agent de Policia .Es pot obtenir a la
pàgina web següent: http://www.viladesalt.cat/index.php/recursos-humans
3.1

Les sol·licituds es podran presentar:

a.) Al registre general de l’Ajuntament de Salt o qualsevol de les altres formes
previstes a l’art. 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
b.) En cas de presentar la sol·licitud a les oficines de correus, aquestes hauran de
rebre les instàncies sempre que es presentin en sobre obert, per ser datades i
segellades pel funcionari de correus abans de la seva certificació, i tant en aquest cas,
com en el cas de presentar la instància en un altre dels llocs previstos a l’article 16.4 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, caldrà trametre un correu electrònic a personal@salt.cat
dins del termini establert de presentació de sol·licituds per formar part del procés
selectiu, amb indicació de les dades de la persona que ha presentat la sol·licitud, la
forma, el lloc i la data de presentació, i tot adjuntant-hi una còpia escanejada de la
instància presentada. La no comunicació complementària per aquest mitjà, comportarà
l’exclusió de l’aspirant en el procés selectiu.
3.2
No caldrà tornar a aportar aquella documentació que ja s’hagi aportat amb
anterioritat i que estigui en poder de l’Ajuntament de Salt. En aquest cas caldrà indicar
de forma expressa de quina documentació es tracta i en quin procediment es va aportar.
3.3.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. Si l’últim dia de presentació d’instàncies cau en dissabte o
festiu, es prorrogarà fins al següent dia hàbil.
3.4.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les persones aspirants donen
el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
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S’ha de fer servir la sol·licitud que indica Convocatòria 03-2021 Agents de Policia, previst
a la pàgina web següent: http://www.viladesalt.cat/index.php/recursos-humans
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Al registre electrònic. Caldrà fer-ho amb certificat digital/signatura electrònica mitjançant
model oficial i normalitzat.
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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 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 al tauler d’anuncis de la Corporació, a més de poder-se consultar a la pàgina
web de l’Ajuntament < http://www.salt.cat>.
No obstant l’anterior, la publicació de l’esmentada resolució podrà ser substituïda per la
notificació personal als interessats.
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 del 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 (TREBEP), i tindrà
la composició següent:
President: Un funcionari de l´administració
Vocals:
Un terç integrat per funcionaris de la Corporació
Un terç integrat per personal tècnic especialitzat en la matèria
El terç restant ha de ser integrat per personal del Departament d'interior de la
Generalitat, entre els quals hi ha d´haver, com a mínim, un representant de la Direcció
General d'Administració de Seguretat i un representant de l´Institut de Seguretat Pública
de Catalunya.
Secretari/ària : Les funcions de secretari/a del Tribunal Qualificador recauran en el
tècnic/a de recursos humans o personal adscrit al departament de Recursos Humans,
d’acord a l’ establert a l’article 16 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic. El Secretari/a no té la condició de membre del Tribunal Qualificador,
fet que implica la seva assistència a les sessions amb veu però sense vot, d’acord al
previst a l’article 19.4 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
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.
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3.5 Per la mera concurrència al procés selectiu s'entén que l’aspirant accepta
íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnarles.
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necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés
selectiu, d’acord amb la normativa vigent .
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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.
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.
Setena. Exercicis de la fase d’oposició.
Primer exercici: Prova cultural
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4. Tots els membres tindran veu i vot, i el President dirimirà els empats amb un vot de
qualitat. El secretari assistirà el Tribunal amb veu però sense vot i donarà el suport
administratiu necessari per al desenvolupament de les seves actuacions.
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3. El tribunal ha d’estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de
ser designats conjuntament amb els titulars.

• Prova cultural.- Contestar, en el temps que determini el tribunal i que serà com a màxim
d’una hora, un qüestionari de 40 preguntes tipus test, que seran proposades pel tribunal
i relacionades amb les matèries esmentades en l’apartat anterior en la proporció
següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general, i el 50% restant
relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural.
Aquest exercici serà obligatori i eliminatori. Cada pregunta contestada
correctament puntuarà 0,25 i cada pregunta contestada de forma errònia descomptarà
0,05. Les no contestades ni sumen ni resta.
Aquest exercici serà obligatori i eliminatori. El supòsit serà puntuable de 0 a 10
punts i per superar-lo s’haurà d’obtenir un mínim de 5 punts.
Segon exercici: Prova teòrica
Consta d’una prova. Tenen per objecte mesurar els coneixements relacionats amb
seguretat que es determinen en el temari recollit a l’annex I d’aquestes bases.
• Prova teòrica- Respondre, durant el temps que el tribunal determini, i que serà com a
màxim d’una hora, un qüestionari de 40 preguntes tipus test que seran proposades pel
tribunal i relacionades amb les matèries esmentades en l’apartat anterior, relacionades
amb el temari que figura a l’annex I.
Aquest exercici serà obligatori i eliminatori. Cada pregunta contestada
correctament puntuarà 0,25 i cada pregunta contestada de forma errònia descomptarà
0,05. Les no contestades ni sumen ni resta.
Aquest exercici serà obligatori i eliminatori. El supòsit serà puntuable de 0 a 10
punts i per superar-lo s’haurà d’obtenir un mínim de 5 punts.
Tercer exercici: Aptitud física.
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’aquesta prova 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 de tres mesos a la
data de realització de la prova. La no presentació d’aquest certificat comporta
l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.
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Consta d’una prova. Tenen per objecte mesurar els coneixements de cultura general a
un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per a aquesta convocatòria,
determinat a la base segona, els coneixements de l’actualitat social, cultural i política i
els coneixements relacionats amb seguretat que es determinen en el temari recollit a
l’annex I d’aquestes bases.
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Aquest tercer exercici es qualificarà de 0 a 10 punts. Per ser declarat apte en els
exercicis de l’apartat II de l’annex número II, cal obtenir cinc o més punts de
mitjana de les puntuacions de totes les subproves. Una subprova puntuada en
zero punts comporta l’eliminació de l’aspirant del procés selectiu.
Quart exercici: Coneixement de la llengua catalana.
1. Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de
la llengua catalana i, si escau, en la realització d’una entrevista amb una persona experta
que permeti valorar-ne els coneixements orals i serà qualificable com Apte o no Apte.
2. Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin
documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de
nivell intermedi de català (B2) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent o
superior.
3. Estan igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en algun
procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una
prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al
que s’hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta
circumstància.
4. Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de
persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.
Cinquè exercici: Psicotècnic
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. A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista
personal dels aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment.
En aquest cas, a les entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, un membre
del tribunal.
4. Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de
persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.
5. Aquest exercici és obligatori i eliminatori i es qualificarà com a apte o no apte. La
falsedat demostrada en les respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant.
6. Aquest exercici el faran els 2 primers candidats/tes. Si algun/a dels
candidats/tes resultes no apte, passaria a realitzar la prova el següent per
ordre estricte de puntuació i així successivament.
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4. Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de
persones tècniques especialitzades en educació física.
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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.
Queden eliminats els aspirants que resultin no Aptes.
Aquest exercici el faran els 2 primers candidats/tes. Si algun/a dels candidats/tes
resultes no apte, passaria a realitzar la prova el següent per ordre estricte de
puntuació i així successivament.
La resta d’aspirants que queden a borsa de treball hauran de realitzar aquesta
prova quan siguin cridats per una oferta de treball.
Vuitena. Desenvolupament de la fase de concurs
1. Aquesta fase serà aplicable a aquells/es aspirants que superin la fase d´oposició.
Els aspirants que superin els quatre primers exercicis de la fase d’oposició, amb la
publicació dels resultats del Tercer Exercici- Aptitud Física, s’obrirà un termini de
cinc dies hàbils per aportar els mèrits.
2. 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 8 punts (d´acord amb el que disposa l´art.24.2
del Decret 233/2002):
A) Antiguitat:
L´experiència professional es valorarà per mesos complets treballats fins a un màxim de
3 punts. El barem a seguir serà el següent:
A.1 Per haver exercit com agent de la policia local de Salt, per cada mes complert 0,20
punts, fins a un màxim de 2,0.
A.2 Per haver exercit com agent de la policia local en un municipi de més de 20.000
habitants, per cada mes complert 0,15 punts, fins a un màxim de 2,0.
A.3 Per haver exercit com agent de la policia local en un municipi de menys de 20.000
habitants, per cada mes complert 0,10 punts, fins a un màxim de 2,0.
A.4 Antiguitat en altres cossos policials, en la categoria d’agent: per cada mes complert
0,05 punts, fins a un màxim de 1,0.
B) Titulacions acadèmiques, quan siguin rellevants per al lloc de treball convocat :
B.1 Batxillerat superior o equivalent 0,3 punts.
B.2 Diplomatura universitària o equivalent 0,5 punts.
B.3 Llicenciatura universitària 0,75 punts.
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.
C) Permís de conduir motocicletes :
Permís conducció motocicletes A.2 0,75 punts.
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Sisè exercici: Reconeixement mèdic
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7. La resta d’aspirants que queden a borsa de treball hauran de realitzar
aquesta prova quan siguin cridats per una oferta de treball.
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C.1 Per cursos organitzats , homologats o reconeguts per l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya, realitzats amb aprofitament, sense que pugui comptabilitzar-se el Curs de
Formació Bàsica, fins a un màxim de 1,5 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.
C.2 Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb
aprofitament, a raó del 50% de la puntuació de l’apartat C.1, fins a un màxim de 0,5
punts.
Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats,
homologació o el reconeixement, si fos el cas, per part de l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya.
E) 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
F) 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.

2. Els mèrits es valoraran amb referència a la data de tancament del termini de
presentació de sol·licituds.
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 8 p
unts.
Novena. Qualificacions dels i les 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.
11
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D) Formació professional:
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Permís conducció motocicletes A
1,00 punts.
En aquest apartat només podrà puntuar un permís

5. Els professionals als quals s’encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran
al tribunal un informe de cada un dels aspirants.
6. Un cop efectuada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà pública en el tauler
d’edictes de la Corporació la relació d’aprovats/des fins aquesta fase, per ordre de
puntuació final sense que en cap cas el nombre d’aquests/es seleccionats i proposats
pel tribunal superi el de les places convocades.
7. Els/les aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a
l’alcaldia per al seu nomenament com a funcionaris en pràctiques. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. La Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del
sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi
ambient, al seu article 108, Modifica la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies locals,
afegim una disposició addicional, la vuitena, a la Llei 16/1991.
En aplicació d’ aquesta Disposició addicional vuitena, les convocatòries per a accedir a
les diferents categories de policies locals i vigilants a què fa referència l'article 1
aprovades a partir de l'1 de gener de 2020 han de determinar el nombre de places que
han d'ésser proveïdes per dones per a complir l'objectiu d'equilibrar la presència de
dones i homes en les plantilles respectives.
El nombre de places reservat per a dones ha d'ésser proporcional als objectius
perseguits, i no pot ésser superior al 40% de les places convocades ni inferior al
percentatge que sigui establert pel pla d'igualtat de cada ajuntament. Com a regla
general, fins que els ajuntaments no elaborin aquests plans d'igualtat, el
percentatge mínim no pot ésser inferior al 25% de les places convocades, sempre
que se'n convoquin més de tres.
Aquesta convocatòria només és de dues places, tot i així en aplicació de la referida
normativa, així com d’aplicació del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Salt, es donarà
11
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4. Prèviament a la realització del sisè exercici, el tribunal farà públic una llista ordenada
dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d’ells, i cridarà els primers
del llistat, en nombre igual al de places a cobrir, per tal que passin el reconeixement
mèdic.

Núm. BOP 177 · Núm. edicte 8127 · Data 15-09-2022 · CVE BOP-2022_0_177_8127 · Pàg. 11-25 · https://ddgi.cat/bop

CONV. 09-2022

CONV. 09-2022

Desena. Curs específic i període de pràctiques
Setè exercici: 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.
2. Durant la seva estada a l´Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’alumnat resta
sotmès al Decret 292/1995, de 7 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.
Vuitè exercici: 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
11
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a) Hi ha d'haver en tots els casos una equivalència de capacitació, determinada
per la superació de les proves i els exercicis de la fase d'oposició del sistema
selectiu.
b) Cap de les candidates dones seleccionades en virtut d'aquest criteri de
preferència no pot tenir un diferencial negatiu de puntuació, en la fase d'oposició i
en la fase de concurs, de més del 15% respecte als candidats homes preterits.
c) No es pot aplicar aquesta mesura respecte a candidats en què concorrin motius
de discriminació positiva legalment determinats altres que el criteri de preferència
que regula la present disposició, com la pertinença a altres col·lectius amb
especials dificultats d'accés a l'ocupació.
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preferència a les candidates dones, sempre que es compleixin les condicions següents:
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Onzena. Funcionament de la borsa de treball
Els/Les aspirants que no hagin estat seleccionats, però que hagin superat el procés
selectiu, 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 dos oferiments de nomenament.
La crida dels integrants de la borsa de treball per proposar-los la contractació o
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 de Salt dins del dia hàbil següent, es cridarà la
persona següent de la llista de la borsa de treball i aquesta persona passarà al darrer
lloc de la borsa. 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 en el paràgraf anterior, 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 de 4 mesos. 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.
11
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5. Els aspirants que hagin superat el període de pràctiques seran proposats a l’alcaldia
per a ser nomenats funcionaris de carrera.
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funcionaris en pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal
funcionari estableix la normativa vigent.

Dotzena. Incidències
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

Tretzena. Recursos
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, 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, d’acord amb
l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, 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 la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei esmentada.
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, 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.
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.
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.
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La borsa tindrà la vigència de 24 mesos sempre que no s’aprovi una altre borsa per
cobrir llocs de la mateixa categoria, excepte que aquesta nova borsa a les seves bases
contempli l’acumulació de borses establint ordre de preferència.
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TEMARI DELS EXERCICIS DE L’OPOSICIÓ
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T emes Generals:
Tema 1.- La Constitució Espanyola. Principis generals. Les llibertats i els drets dels
ciutadans. L’organització política i territorial de l’Estat.
Tema 2.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Disposicions generals. La Generalitat, el
Parlament i el Consell Executiu. Competències de la Generalitat en matèria de
seguretat.
Tema 3.- La llei municipal i de règim local. L’organització municipal. Competències dels
Ajuntament. El personal al servei dels ens locals.
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.
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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.
Tema 7.- La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació dels sistema de seguretat de
Catalunya.
Tema 8.- La llei 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana.
Tema 9.- El codi penal. Garanties penals i aplicació de la Llei. Concepte de delicte i
delictes lleus. Persones responsables. La pena. Delictes i les seves penes.
Tema 10.- Protecció civil. Concepte i aplicacions per la policia local.
Tema 11.- La normativa reguladora de la seguretat viària i el trànsit. Principis bàsics,
normes generals de circulació.
Senyalització. Permisos i llicències de conduir. Competències municipals.
Tema 12.- L’atestat policial. Concepte i característiques.
Tema 13.- La policia administrativa.
Tema 14.- La policia judicial. La policia local com a policia judicial.
Tema 15.- La policia assistencial. Concepte i funcions.
Tema 16.- La detenció: Concepte. La seva pràctica i règim. Drets del detingut. Supòsits
legals en què és procedent la detenció. La detenció de menors.
Tema 17.- El procediment sancionador en matèria de trànsit. La retirada de vehicles de
la via pública. Supòsits i regulació.
Tema 18.- L’ordre públic: autoritats competents. Actuacions en matèria d’ordre públic.
Tema 19.- Regulació legal i exercici del dret de reunió i de manifestació. Actuacions
encomanades a la Policia local en aquest àmbit..
Tema 20.- Coneixements generals de la ciutat . Barris, serveis, equipaments municipals
i comunicacions . Característiques històriques, geogràfiques, socials i culturals del
municipi.
Característiques socials i culturals. Característiques i situació de les urbanitzacions.
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Apartat I
Antropometria
Seran excloses les persones que tinguin una talla inferior a 1,65 m per als homes i 1,60
m per a les dones.
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
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:
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
5,6 o
0
menys
menys
Es registrarà el temps total durant el qual, en un únic intent, la persona aspirant hagi
romàs penjada amb la barba mantinguda per damunt del nivell de la barra
11
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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.
BAREMACIÓ SALT A PEUS JUNTS (metres i centímetres)
Homes

Dones

menors de 30 entre 30 i 35 majors de 35 menors de 30 entre 30 i 35 majors de 35 puntuació
anys
anys
anys
anys
anys
anys
2,46 o més

2,36 o més 2,26 o més

2,16 o més

2,06 o més 1,91 o més

10

2,36 – 2,45

2,26 – 2,35 2,16 – 2,25

2,06 – 2,15

1,91 – 2,05 1,76 – 1,90

9

2,26 – 2,35

2,16 – 2,25 2,06 – 2,15

1,91 – 2,05

1,76 – 1,90 1,67 – 1,75

8

2,16 – 2,25

2,06 – 2,15 1,91 – 2,05

1,76 – 1,90

1,67 – 1,75 1,62 – 1,66

7

2,06 – 2,15

1,91 – 2,05 1,76 – 1,90

1,67 – 1,75

1,62 – 1,66 1,59 – 1,61

6

1,91 – 2,05
1,76 – 1,90

1,76 – 1,90 1,67 – 1,75
1,67 – 1,75 1,62 – 1,66

1,62 – 1,66
1,59 – 1,61

1,59 – 1,61 1,54 – 1,58
1,54 – 1,58 1,49 – 1,53

5
4

1,67 – 1,75

1,62 – 1,66 1,59 – 1,61

1,54 – 1,58

1,49 – 1,53 1,45 – 1,48

3

1,62 – 1,66

1,59 – 1,61 1,54 – 1,58

1,49 – 1,53

1,45 – 1,48 1,39 – 1,44

2

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

1,58 o menys

1,53 o
menys

1,48 o menys 1,44 o menys

1,38 o
menys

1,34 o menys

0

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.
11
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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
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a) 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).

11
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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 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.
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Homes

Dones

menors de 30 entre 30 i 35 majors de 35 menors de 30 entre 30 i 35 majors de 35 puntuació
anys
anys
anys
anys
anys
anys
18,4 o
22,4 o
16,4 o menys
19,4 o menys 20,4 o menys
23,4 o menys
10
menys
menys
16,5 – 16,9
17,0 – 17,4

18,5 – 18,9 19,5 – 19,9
19,0 – 19,4 20,0 – 20,4

20,5 – 20,9
21,0 – 21,4

22,5 – 22,9 23,5 – 23,9
23,0 – 23,4 24,0 – 24,4

9
8

17,5 – 17,9

19,5 – 19,9 20,5 – 20,9

21,5 – 21,9

23,5 – 23,9 24,5 – 24,9

7

18,0 – 18,4

20,0 – 20,4 21,0 – 21,4

22,0 – 22,4

24,0 – 24,4 25,0 – 25,4

6

18,5 – 18,9
19,0 – 19,4

20,5 – 20,9 21,5 – 21,9
21,0 – 21,4 22,0 – 22,4

22,5 – 22,9
23,0 – 23,4

24,5 – 24,9 25,5 – 25,9
25,0 – 25,4 26,0 – 26,4

5
4

19,5 – 19,9

21,5 – 21,9 22,5 – 22,9

23,5 – 23,9

25,5 – 25,9 26,5 – 26,9

3

20,0 – 20,4
20,5 – 20,9

22,0 – 22,4 23,0 – 23,4
22,5 – 22,9 23,5 – 23,9

24,0 – 24,4
24,5 – 24,9

26,0 – 26,4 27,0 – 27,4
26,5 – 26,9 27,5 – 27,9

2
1

21,0 o més

23,0 o més 24,0 o més

25,0 o més

27,0 o més 28,0 o més

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.
BAREMACIÓ VELOCITAT 50 m (segons i dècimes)
Homes

Dones

menors de 30 entre 30 i 35 majors de 35 menors de 30 entre 30 i 35 majors de 35 puntuació
anys
anys
anys
anys
anys
anys
6,9 o menys 7,1 o menys 7,6 o menys 8,0 o menys 8,2 o menys 8,7 o menys
10
7,0 – 7,1

7,2 – 7,3

7,7 – 7,8

8,1 – 8,2

8,3 – 8,4

8,8 – 8,9

9

7,2 – 7,4

7,4 – 7,7

7,9 – 8,1

8,3 – 8,5

8,5 – 8,8

9,0 – 9,2

8

7,5 - 7,8
7,9 - 8,4

7,8 – 8,1
8,2 – 8,7

8,2 – 8,5
8,6 – 9,1

8,6 – 8,9
9,0

8,9 – 9,2
9,3 – 9,8

9,3 – 9,6
9,7 – 10,2

7
6

12
0
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BAREMACIÓ CIRCUIT AGILITAT (segons i dècimes)
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8,8 – 9,1
9,2 – 9,4

9,2 – 9,5
9,6 – 9,8

9,1 – 9,9
10,0 – 10,2

9,9 – 10,2 10,3 – 10,6
10,3 – 10,5 10,7 – 10,9

5
4

9,2 – 9,3

9,5 – 9,6

9,9 – 10,0

10,3 – 10,4

10,6 – 10,7 11,0 – 11,1

3

9,4 – 9,6

9,7 – 9,9

10,1 – 10,3 10,5 – 10,7

10,8 – 11,0 11,2 – 11,4

2

9,7 – 9,8

10,0 – 10,1

10,4 – 10,5 10,8 – 10,9

11,1 – 11,2 11,5 – 11,6

1

9,9 o més

10,2 o més

10,6 o més 11,0 o més

11,3 o més 11,7 o més

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:
b) La línia s’haurà de trepitjar abans o en el moment en què se senti el senyal sonor.
c) La persona aspirant no podrà córrer cap a la línia contrària fins que no s’hagi sentit el
senyal.
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8,5 – 8,8
8,9 – 9,1
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menors de 30
anys

Homes

Dones

entre 30 i majors de 35 menors de 30
35 anys
anys
anys

entre 30 i majors de 35 puntuació
35 anys
anys

12,5

11,5

11

9,5

8,5

8

10

12
11,5

11
10,5

10,5
10

9
8,5

8
7,5

7,5
7

9
8

11
10,5

10
9,5

9,5
9

8
7,5

7
6,5

6,5
6

7
6

8

7
6,5

6
5,5

5,5
5

5
4

6

5

4,5

3

5,5

4,5

4

2

5

4

3,5

1

4,5

3,5

3

0

9
8,5

9
8,5

8

7,5

7,5

8
7,5

8,5

7
7

6,5

6,5
6
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10
9,5
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BAREMACIÓ CURSE NAVETTE (paliers)
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I.

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.
II.

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.
20
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ANNEX III

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 l’orina).
7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.
7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
7.8 Tremolor. Tics o espasmes.
7.9 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.
20
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5 Sistema hematopàtic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la
funció policial.
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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.

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.
L’ALCALDE
Jordi Viñas i Xifra
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en data 09/09/2022

Signat per:
Diputació de Girona
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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.
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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.

