BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’1 AGENT DE LA POLICIA LOCAL VACANT A LA
PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L' AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
RESERVADA A LA MOBILITAT HORITZONTAL.

1.OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.
Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a la provisió d’1 plaça vacant a la
plantilla de personal funcionari, adscrita al seu corresponent lloc de treball i atenent a les consideracions
que s'indiquen a continuació:
Plantilla de personal funcionari.
Denominació: Agent.
Escala: Administració Especial.
Subescala: Serveis Especials, escala bàsica.
Classe: Policia local.
Grup: C2.
Nombre de places: 1
Sistema de selecció: Concurs – oposició lliure (reservat a mobilitat horitzontal).
Les retribucions a percebre seran les que corresponguin en el moment de cobrir la necessitat, segons la
plaça i la categoria professional i les retribucions vigents a l'Ajuntament.
Les funcions són les derivades de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i altres normes de
caràcter legal i reglamentari, i s’exerciran en règim d’incompatibilitat.
2.CONDICIONS DELS ASPIRANTS.
Podran prendre part en el concurs aquelles persones que reuneixin les condicions següents:
a) Ser funcionari o funcionària de carrera de cossos de policia local de la resta de municipis de
Catalunya. També hi poden prendre part els funcionaris i funcionàries de carrera del Cos de Mossos
d’Esquadra i els de les forces i cossos de seguretat de l’Estat destinats a Catalunya, sense que es trobi en
cap de les situacions següents:
1. Suspesos, mentre duri la situació de suspensió de funcions.
2. Traslladats de llocs de treball i els destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència
d'expedient disciplinari, mentre durin els efectes de la sanció.
3. Que ocupin un lloc de treball subjecte a un període especial de permanència mínima
b) Acreditar més de dos anys d’antiguitat com a funcionari en la mateixa categoria objecte d’aquesta
convocatòria.
c) Tenir superat el curs de formació per accedir a l'escala bàsica del Cos Policial a que pertanyi l'aspirant
c) Posseir el títol de graduat/ada escolar, graduat/ada en ESO, 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.
d) Haver complert els 18 anys.
e) 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
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aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el
corresponent document oficial.
f) 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.
g) Posseir els permisos de conduir de les classes B i A2 o els equivalents que assenyala el RD 772/1997,
de 30 de maig, pel qual s'aprova el Reglament General de Conductors.
h) Posseir el certificat de la Junta Permanent de Català del nivell B, o d’un títol equivalent o superior. En
cas de no tenir-lo, es farà una prova, sota la supervisió del Servei Local de Català, prèviament a la
valoració dels mèrits. Quedaran exempts, així mateix, de realitzar aquest exercici, els/les aspirants que,
en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic o de provisió de llocs, hagin
superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana de nivell similar o superior al que
s’esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància. Aquest exercici
serà qualificat com a apte o no apte.
i) Comprometre's, en el cas d'obtenir la plaça corresponent, a prestar el jurament o promesa previst en
el RD 707/1979, de 5 d'abril, i a portar armes, mitjançant declaració jurada.
Tots aquests requisits s’hauran de complir en la data que finalitza el termini de presentació de
sol·licituds.
3.PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.
Les instàncies per sol·licitar de prendre part en el procés selectiu aniran adreçades al president de la
Corporació i es presentaran al Registre General de l'Ajuntament en el termini de 20 dies naturals,
comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació del corresponent anunci de la convocatòria al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En el cas que
no es presenti cap candidat/a s'ampliarà el termini de presentació d'instàncies mitjançant l'anunci
corresponent. La convocatòria i les bases també s'exposaran al tauler d'anuncis de la Corporació i a la
web municipal (www.vilafranca.org).
A les instàncies els/les aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions que
s'exigeixen a la base segona de la convocatòria, així com que prenen el compromís de portar armes de
foc. Així mateix, s'hi adjuntarà un currículum vitae, un informe de vida laboral, la documentació
acreditativa dels mèrits que s'al·leguin, fotocòpia del DNI, i del títol acadèmic exigit.
Les instàncies també podran presentar-se en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú.
4.ADMISSIÓ D'ASPIRANTS.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan competent aprovarà, mitjançant resolució, la
llista provisional de persones admeses i excloses i la llista provisional de persones exemptes de realitzar
les proves de coneixement de llengua catalana. La resolució, amb les llistes completes i certificades, es
publicarà a la pàgina web i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Les persones aspirants disposaran d’un termini de deu dies, comptats a partir de l’endemà de la
publicació de la resolució esmentada, per a presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els
defectes que pugui contenir la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. Si les
persones aspirants excloses no presenten esmena dels defectes que se’ls imputa, la seva sol·licitud
s’arxivarà sense cap altre tràmit.
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Transcorregut un termini no superior a un mes des de la finalització del termini anterior, la presidència
de la corporació, o autoritat delegada, farà publica la resolució amb les llistes definitives de persones
aspirants admeses i excloses, que serà objecte de publicació a la pàgina web i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament. Si el termini conclou sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran
desestimades. En el cas de no presentar-se reclamacions es considerarà elevada a definitiva la llista
provisional, sense necessitat de nova publicació.
Paral·lelament a la resolució prevista en el punt anterior, l’Ajuntament indicarà la data, hora i lloc de
realització de la primera prova i detallarà els noms de les persones que formaran part de l’òrgan de
selecció.
Una vegada iniciat el procés selectiu, els anuncis de la realització de les proves restants es publicaran al
tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden esmenar en
qualsevol moment del procés.
Els aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïts del seu DNI o document anàleg
d’identificació. La manca de presentació d’aquest document determinarà l’exclusió automàtica de
l’aspirant del procediment selectiu.
5. COMISSIÓ DE VALORACIÓ
La Comissió de Valoració es nomenarà per fer la valoració serà constituït pels membres següents:
President:
L’Inspector de la Policia Local
Secretari/ària: El de la Corporació o funcionari/ària en qui delegui.
Vocals:
Un representant designat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Un representant designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
El Cap del Servei de Recursos Humans i Organització o funcionari/ària en qui delegui.
A més, integraran el tribunal els membres suplents respectius que, simultàniament amb els titulars,
hauran de designar-se perquè es constitueixi.
La comissió podrà disposar que s'hi incorporin assessors/es tècnics/ques especialistes per a totes o
algunes de les proves, els/les quals actuaran amb veu però sense vot.
La comissió no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels membres,
titulars o suplents. Sempre serà necessària la presència del/de la president/a i del/ de la secretari/ària.
Les decisions s'adoptaran per majoria i , en cas d'empat, decidirà el/la president/a mitjançant el vot de
qualitat.
Els membres de la comissió s'hauran d'abstenir d'intervenir, i els/les aspirants podran recusar-los, quan
concorrin les circumstàncies que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
6. COMENÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU.
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
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proves corresponents. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els
exercicis de la fase d’oposició.
El dia, l'hora i el lloc d'inici de les proves es publicarà conjuntament amb la resolució que aprova la llista
d’aspirants admesos i exclosos al procés selectiu tal i com s’indica en la base 4.
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els/les 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.
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.

A. FASE D’OPOSICIÓ.
Tots els exercicis d’aquesta fase són obligatoris i eliminatoris.
1er Exercici. Coneixement de la llengua catalana
Prova sobre el nivell de coneixement de la llengua catalana: nivell B. Quedaran exempts d'aquest
exercici qui presenti certificat de nivell intermedi de català (B) de la Junta Permanent de Català o títol
equivalent, i els/les aspirants que, en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari
públic o de provisió de llocs, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana
del mateix nivell o superior al que s’esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti
aquesta circumstància dins del termini de presentació de sol·licituds. Aquest exercici serà qualificat com
a apte o no apte. Així mateix, podrà disposar-se que es realitzi separadament de la resta, sota la
supervisió directa del Servei Local de Català, donant-se compte posteriorment del resultat al tribunal.
2on Exercici. Prova cultural
El tribunal ha de proposar als aspirants un examen teòric, tipus test, amb 50 preguntes relacionades
amb coneixements de cultura general (coneixements de l’actualitat social, cultural i política) que hauran
de resoldre en el temps màxim de 60 minuts.
Aquest exercici tindrà caràcter eliminatori, essent la puntuació mínima necessària per superar-la de 5
punts sobre el total màxim de 10. Les respostes incorrectes restaran 0,25 punts de les respostes
correctes. La puntuació de la prova s’obtindrà de l’aplicació de la següent formula:
Respostes correctes – (Respostes incorrectes*0,25)
-------------------------------------------------------------------- *10
50
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3er Exercici. Prova teòrica
El tribunal ha de proposar als aspirants un examen teòric, tipus test, amb 50 preguntes relacionades
amb el temari que consta a les bases (annex I) i que hauran de resoldre en el temps màxim de 60
minuts.
Aquest exercici tindrà caràcter eliminatori, essent la puntuació mínima necessària per superar-la de 5
punts sobre el total màxim de 10. Les respostes incorrectes restaran 0,25 punts de les respostes
correctes. La puntuació de la prova s’obtindrà de l’aplicació de la següent formula:
Respostes correctes – (Respostes incorrectes*0,25)
------------------------------------------------------------------------ * 10
50

4rt Exercici. Prova d’aptitud física
Aquesta prova té l’objecte de comprovar les condicions físiques dels aspirants. Aquest exercici es
divideix en quatre subproves, sent necessari obtenir la declaració d’Apte en cadascuna de les subproves
d’acord amb el barem que figura com Annex a les bases:
1.Resistència aeròbica
Objectiu: Valorar la resistència de l’aspirant en una cursa de 1500 metres.
Descripció de la prova: Recórrer una longitud de 1500 metres en el mínim de temps possible,en una sola
cursa.
El tribunal decretarà nul si no s’acaba la prova. La nul·litat comportarà la declaració de no apte i la no
continuïtat en les proves.
El mínim establert per ser declarat apte és l’establert al barem adjunt.
2. Velocitat
Objectiu: Valorar la velocitat de l’aspirant en una cursa de 50 metres.
L’aspirant podrà realitzar dos intents.
Valoració: Es comptarà el millor dels dos intents permesos. El tribunal decretarà nul si no s’acaba la
prova. La nul·litat dels dos intents permesos comportarà la declaració de no apte i la no continuïtat en
les proves.
El mínim establert per ser declarat apte és l’establert al barem adjunt.
3. Flexió de braços
Objectiu: Valorar la força estàtica de l’extremitat superior.
Descripció de la prova:
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a) L’ aspirant pujarà a un banc, davant del qual hi haurà una barra metàl·lica col·locada horitzontalment
a la qual haurà d’agafar-se amb els dits dirigits cap endavant.
b) Després es penjarà de la barra, amb els braços flexionats de manera que la barba quedi per sobre
d’ella, sense tocar-la, en aquest moment es posarà el cronòmetre en marxa.
c) L’executant haurà de mantenir la barba per sobre de la barra.
d) La prova acabarà quan la barba baixi fins al nivell de la barra, moment en el qual es pararà el
cronòmetre.
Normes:
a) No es podrà balancejar el cos.
b) No es podrà tocar la barra amb la mandíbula.
El mínim establert per ser declarat apte és l’establert al barem adjunt.
4. Potència de lumbars
Objectiu: Valorar la potència dels lumbars.
Descripció de la prova: Consistent en llençar una pilota medicinal cap endarrere. L’aspirant s’haurà de
situar amb els talons dels dos peus, darrera de la línia de llançament, podent estar separats. Mai es
deixarà de tenir contacte amb el terra durant el llançament, serà nul si traspassa la línia durant el
llançament. El llançament es realitzarà d’esquena a la direcció de la sortida de la pilota.
L’aspirant podrà realitzar dos intents, es comptarà el millor dels dos intents. Es mesurarà des del lloc de
caiguda de la pilota en metres llençats.
El mínim establert per ser declarar apte és l’establert al barem adjunt.
El tribunal decretarà nul tot intent que no s’ajusti a l’execució correcta de la prova. La declaració de no
apte, sigui per nul i/o no obtenir els mínims comportarà la no continuïtat de les proves.
Per poder efectuar la prova d’aptitud física tots els aspirants hauran de presentar un certificat mèdic
oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a
terme. Aquest certificat no tindrà validesa si la seva data d’expedició supera el tres mesos el mateix dia
de l’execució de l’exercici físic. Així mateix, la no presentació d’aquest certificat comportarà l’exclusió
automàtica del procés selectiu.
L’execució d’aquestes proves d’aptitud física implicarà l’assessorament de personal tècnic especialitzat
en educació física.
La valoració final d’aquest exercici serà la d’APTE (quan l’aspirant superi totes les 3 subproves d’acord
amb els criteris establerts a aquestes bases) o NO APTE (quan l’aspirant no superi qualsevol de les 3
subproves d’acord amb els criteris establerts a aquestes bases).
5è Exercici. Psicotècnic.
Consisteix en la realització d’una bateria de tests psicotècnics que podrà ser completada amb una
entrevista personal, a criteri dels tècnics que l’examinin. Han de contenir, com a mínim, proves
aptitudinals i proves de personalitat, adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

Es podran concertar els serveis especialitzats per la valoració i correcció dels test amb organismes,
empreses o tècnics especialistes. Els tècnics que examinin els test psicotècnics faran un dictamen
exhaustiu del perfil professional de cada aspirant i la proposta de qualificació com a apte o no apte.
En la realització d’aquestes proves hi serà present, com a mínim, un membre del tribunal, aquest
dictamen serà vinculant pel tribunal de selecció.
La falsedat demostrada en les respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant.
6è Exercici. Prova mèdica.
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
2 d’aquesta convocatòria. El dictamen emès pels facultatius es qualificarà com a Apte/a o no Apte/a.
B. FASE DE CONCURS.
En aquesta fase es valoraran els mèrits que els aspirants hagin al·legat i acreditat documentalment,
d'acord amb el barem següent:
A) Experiència professional:
A.1

Experiència professional com a membre dels cossos o forces de seguretat de l’estat.
Per cada any complet (o fracció superior a 6 mesos)............................ 1 punt
(màxim 4 punts)

B) Formació professional:
B.1

B.2

B.3

B.4

Per haver realitzat cursos relacionats amb les funcions policials i organitzats per l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya o altres Escoles de Policia reconegudes a efectes oficials.
Per cada curs de durada igual o superior a 20 hores............... 0’30 punts
(màxim 1’5 punts)
Per haver realitzat cursos relacionats amb les funcions policials i organitzats per la Diputació de
Barcelona o altres institucions en el marc de Plans de Formació sectorials de les Administracions
Públiques.
Per cada curs de durada igual o superior a 20 hores............... 0,20 punts
(màxim 1 punt)
Per haver realitzat cursos relacionats amb les funcions policials i organitzats per la Prefectura de
la Policia Local de Vilafranca
Per cada curs de durada igual o superior a 20 hores............... 0,20 punts
(màxim 1 punt)
Per haver realitzar cursos relacionats amb les funcions policials i organitzats per universitats
públiques de l’Estat espanyol.
Per cada curs de durada igual o superior a 20 hores............... 0,20 punts
(màxim 1 punt)

C) Titulacions acadèmiques:
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C.1
C.2
C.3
C.4
C.5

Grau en Dret o titulació anàloga............................................... 1 punt
Grau en Criminologia o titulació anàloga....................................1 punt
Grau en Psicologia o titulació anàloga........................................1 punt
Grau en Treball Social o titulació anàloga...................................1 punt
Grau en Educació Social o titulació anàloga................................1 punt

Fins a un màxim de 2 punts.
D) Nivell de coneixement de la llengua catalana:
Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política
Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim d’1 punt.
D.1
D.2

Nivell C o equivalent ...............................................................0,50 punts
Nivell D, equivalent o superior................................................0,75 punts

E) Nivell de coneixement d’una tercera llengua estrangera:
Es valoraran les titulacions oficials en llengües estrangeres emeses per l’Escola Oficial d’Idiomes (o ens
anàleg), fins a un màxim d’1 punt.
Es podran acumular les puntuacions màximes referents als certificats de nivell de Català i de llengües
estrangeres (punts D i E) fins a un màxim de 2 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, així com les felicitacions públiques rebudes quan siguin rellevants en relació amb
les funcions policials.
Fins a un màxim d’1,5 punts.
F) Entrevista personal
El tribunal qualificador realitzarà una entrevista personal amb els/les aspirants que hagin superat les
fase d’oposició, a fi de determinar i clarificar els valors professionals aportats que millor s’adeqüin a les
places convocades. Aquesta prova no tindrà caràcter eliminatori i tindrà una puntuació de 0 a 3 punts.
7. QUALIFICACIÓ DEFINITIVA.
Per obtenir la puntuació final de cada candidat/a, se sumaran la totalitat dels punts obtinguts en la fase
d’oposició i en la fase de concurs. El tribunal qualificador aixecarà la proposta corresponent a l'òrgan
competent perquè es formalitzi.
8. LLISTA DE PERSONES APROVADES, PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENT.
Un cop finalitzada la qualificació dels/ de les aspirants, la comissió de valoració publicarà la llista de
persones aprovades, per ordre de puntuació, i l'elevarà a l'òrgan competent de la Corporació, perquè
formuli la corresponent proposta de nomenament com a funcionaris/àries en pràctiques.
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Els/les proposats/ades, de forma prèvia, hauran de superar un examen mèdic que serà qualificat com a
apte o no apte (annex I), tal i com s’indica en el 7è exercici de la Fase d’Oposició del procés selectiu. En
cas que d'entre els cridats a la prova mèdica es produís alguna baixa voluntària o per desqualificació,
s'avisarà als següents de la llista de puntuacions.
De conformitat amb el que disposa l’article 83 del Decret 214/90 pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, els aspirants que hagin superat les diferents proves que formen
part del procés selectiu sense obtenir plaça i que estiguin dins del 10% addicional de les places
convocades, restaran en expectativa de nomenament.
Els/les concursants proposats/ades presentaran davant el Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament,
en el termini de 20 dies naturals des que es faci pública la llista de persones aprovades, els documents
acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits a la base segona de la convocatòria. Llevat
dels casos de força major, aquelles persones que en el termini indicat, no presentin la documentació, no
podran ser nomenades i s’anul·laran totes les seves actuacions, sense perjudici de tenir en compte la
responsabilitat en què poguessin haver incorregut per falsedat en la instància. En aquest cas, l'òrgan
competent formularà una proposta a favor de qui, havent superat el procés selectiu, tingués accés a les
places convocades com a conseqüència de l'esmentada anul·lació.
Els/les qui tinguin la condició de funcionaris/àries públics/iques estan exemptes 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
circumstàncies de les quals no hi hagi constància.
L'òrgan competent al qual s'hagi elevat la proposta de candidats/ates formalitzarà per escrit els
nomenaments com a funcionaris en pràctiques en el termini d'un mes.
9. PERÍODE DE PRÀCTIQUES.
De conformitat amb el que preveu l'article 67 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, s'estableix dins del
procés de selecció de la plaça amb nomenament d’agent de la Policia Local, un període de pràctiques
que serà de 12 mesos, per tal de garantir la idoneïtat dels candidats a les places convocades.
Els aspirants que hagin superat el període de pràctiques, seran proposats a l'alcaldia per a ser nomenats
funcionaris de carrera.
10.RÈGIM DE SERVEI.
Pel que fa a la determinació del lloc de treball i la seva adscripció, les funcions i el règim horari i de
jornada, s'aplicaran els acords i les resolucions que adopti la Corporació o la seva presidència o, per
delegació expressa, els membres de la Corporació.
11. INCIDÈNCIES.
El tribunal és competent per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords necessaris per
aconseguir el bon ordre i el correcte desenvolupament del procés selectiu, de conformitat amb aquestes
bases i amb les disposicions de general aplicació.
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12. IMPUGNACIONS.
Aquestes bases, la convocatòria i tots els actes administratius que se'n derivin i de l'actuació del
tribunal, podran ser impugnats pels/per les interessats/ades en els casos i de la manera que estableixen
les lleis reguladores del procediment administratiu.
Vilafranca del Penedès, 23 de març de 2017.
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ANNEX 1
TEMARI DE CONEIXEMENTS GENERALS I ESPECÍFICS
Temari general
1.

La Constitució espanyola

2.

L’organització política de l’Estat.

3.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya

4

L’acte administratiu: concepte i classes

5

L’administrat: drets i deure. Col·laboració i participació dels ciutadans en les funcions
administratives

6

El municipi: organització, territori i població

7

Els òrgans de govern municipals

8

El personal al servei de les corporacions locals. Drets i deures. Règim disciplinari

Temari específic
1

Policia: concepte, missió, objectius i funcions en un estat democràtic

2

Policia a l’Estat espanyol: els diferents cossos policials a l’Estat espanyol. La llei Orgànica
2/1986 de forces i cossos de seguretat

3

Policia de Catalunya: competències de la Generalitat en matèria de seguretat ciutadana

4

La Policia Local a Catalunya: concepte i funcions. Dependències orgàniques i funcionals. La
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

5

Els delictes: classes. Els delictes contra la seguretat viària

6

La policia judicial

7

La detenció policial

8

La Protecció Civil: actuacions en matèria de protecció civil

9

Normes de circulació: la Llei de Seguretat Vial i el seu desplegament reglamentari.
L’Ordenança Municipal de Circulació de Vehicles i Vianants de Vilafranca del Penedès.
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10 Accidents de circulació: actuacions en matèria d’accidents. Diligències policials
11 Ordenances municipals: classes. Tipificació de les infraccions. Procediment sancionador.
a. L’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Vilafranca del Penedès.
b. L’Ordenança d’establiments i Concurrència Pública de Vilafranca del Penedès
c. L’Ordenança Reguladora de la Protecció dels Animals i la seva Tinença de Vilafranca
del Penedès.
12 Coneixements generals de la ciutat: nuclis rurals i nuclis urbans. Característiques socials i
culturals
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ANNEX 2
QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES
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 no dominant, 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
3.2
3.3
3.4
3.5

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

—4 Aparell digestiu
4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, les vies biliars, el pàncrees 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.
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4.5 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.
4.6 Pancreopaties cròniques o recidivants.
—5 Sistema hematopoètic: 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 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 Queratotomia radial.
10.3 Despreniment de retina.
10.4 Estrabisme manifest i no corregit.
10.5 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
10.6 Discromatòpsies.
10.7 Glaucoma.
10.8 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti
de manera important l’agudesa visual.
10.9 Malformacions o lesions auditives que representin impediment físic que impossibilitin el normal
exercici de les funcions pròpies de la categoria.
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10.10 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que
comprometin la funció fonatòria normal.
10.11 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.
12.6 Consum de substàncies estupefaents o tòxiques il·legals i qualsevol alteració compatible amb la
patologia base.
12.7 No superar una alçada mínima de 1,70 m els homes i d’1,60 m les dones.
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ANNEX III
GRAELLA DE CONTROL DE LA PROVA D’APTITUD FÍSICA
HOMES:
PUNTS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Resistència Aeròbica
1500 metres
<5’56”
5`55 – 6’00”
6’01” – 6’05”
6’06” – 6’10”
6’11” – 6’15”
6’16” – 6’20”
6’21” – 6’25”
6’26” – 6’30”
6’30” – 6’35”
6’35” – 6’40”
 6’40”

Velocitat
50 metres
<7”05’’’
7”05”’- 7”19”’
7”20”’ -7”35”’
7”36”’- 7”50”’
7”51”’ – 7”65”’
7”66”’ – 7”80”’
7”81”’-8”00”’
8”01”’ – 8”10”’
8”11”’ – 8”20”’
8”21”’ – 8”45”’
 8”45”’

Resistència
Aeròbica
1500 metres
<6’40”
6`40 – 6’45”
6’46” – 6’50”
6’51” – 6’55”
6’56 – 7’00
7,01” – 7’05”
7’06” – 7’10”
7’11” – 7’15”
7’16” – 7’20”
7’21” – 7’25”
 7’25”

Flexió de braços
 46”
43” -46”
39” – 42”
35” – 38”
31” – 34”
27” – 30”
23” -26”
19” – 22”
15” – 18”
12” – 14”
<12”

Potència
Lumbars
 13m
12,1m – 13m
11,1m – 12m
10,1m – 11m
9,1m – 10m
8,1m – 9m
7,1m – 8m
6,1m – 7m
5,1m – 6m
4m – 5m
<4m

Velocitat
50 metres

Flexió de braços

Potència
Lumbars

<7”05’’’
7”05”’- 7”19”’
7”20”’- 7”35”’
7”36”’- 7”50”’
7”51”’ – 7”65”’
9”01”’ – 9”10”’
9”11”’ – 9”25”’
9”26”’ – 9”40”’
9”41”’ – 9”55”’
9”56”’ – 10”10”’
 10”10”’

 35”
33” - 35”
30” – 32”
27” – 29”
24” – 26”
21” – 23”
18” - 20”
14” – 17”
10” – 13”
6” – 9”
<6”

 9,5m
8,6m – 9,5m
7,6m – 8,5m
7,1m –7,5m
6,6m – 7,0m
6,1m – 6,5m
5,6m – 6m
5,1m – 5,5m
4,5m – 5,0m
4,0m – 4,4m
<4m

DONES

PUNTS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Es considera apte aquell/a aspirant/a que obtingui la puntuació mínima establerta en aquest annex en
cadascuna de les proves, d’acord amb l’escala respectiva:
-

Edat inferior a 35 anys ................ 5
De 35 a 45 anys............................ 4
Major de 45 anys ...................... 3
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