De l’Ajuntament de Roda de Berà, d’aprovació de les bases i la convocatòria dels procès seleciu d’una
plaça d’Agent de Policia Local pel sistema de concurs-oposició reservat a mobilitat interadministraiva.

| https://dipta.cat/ebop/

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 1 de juny de 2020 va aprovar les bases que han de
regir l’esmentat procediment seleciu, d’acord amb el detall següent:
BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ EN LA MODALITAT DE MOBILITAT
HORITZONTAL INTERADMINISTRATIVA, D’UNA PLAÇA DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL,
SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, CATEGORIA AGENT DE LA POLICIA
LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ

És objecte de les presents bases regular el procés seleciu per proveir una plaça d'agent de la policia
local, inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Roda de Berà de l’any 2019, mitjançant
el procediment de mobilitat horitzontal interadministraiva.
En el cas que la plaça objecte d’aquesta convocatòria restés vacant a la inalització del present procés,
aquesta serà coberta mitjançant el torn lliure, de manera que passarà a incrementar les dues places
convocades per a l'accés mitjançant Concurs oposició lliure d'agent de policia local.
La present convocatòria es regirà per aquestes bases i pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, que s’insereix en el
marc normaiu de la llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, en concordança
amb el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
Segona.- Caracterísiques de la plaça.

-

Naturalesa: Personal funcionari de carrera
Denominació: Agent de la policia local
Grup de Classiicació: C2 (amb respecte a la previsió de la disposició addicional setena de Llei
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya l’accés).
Escala: Administració Especial
Subescala: serveis especials
Classe: policia local
Distribució de la plaça: Aquesta plaça és del torn de mobilitat interadministraiva.
Retribució: La retribució de l’aspirant que resuli seleccionat, serà la corresponent al lloc de
treball d'agent de la policia local.
Jornada: Jornada laboral especial de l’Ajuntament, amb la distribució horària segons el
quadrant de serveis.

Tercera.- Requisits dels aspirants.
3.1 Per poder paricipar en el procés seleciu serà necessari reunir els següents requisits:
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Primera.- Objecte de les bases
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ANUNCI

a) Ser funcionari o funcionària de carrera d’algun cos de policia local de la resta de municipis de
Catalunya o bé del Cos de Mossos d’Esquadra o de les forces i cossos de seguretat de l’Estat
desinats a Catalunya.
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b) Estar en servei aciu o en qualsevol altra situació administraiva que, d’acord amb la normaiva
vigent, possibilii paricipar en aquesta convocatòria.
c) Acreditar més de dos anys d’aniguitat com a funcionari o funcionària de carrera en la mateixa
categoria objecte d’aquesta convocatòria o, si escau, en una d’equiparada, d’algun cos de policia
local de la resta de municipis de Catalunya o bé del Cos de Mossos d’Esquadra o de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat desinats a Catalunya.

e) Haver complert 18 anys i no haver complert l’edat de jubilació forçosa, abans que inalitzi el termini
de presentació de sol.licituds.
f) Estar en possessió del ítol de graduat escolar, formació professional de grau mig o itulació
equivalent. Les itulacions obingudes en l’estranger hauran de jusiicar-se amb la documentació
que acredii l’homologació i convalidació corresponent.
g) No pair cap malalia ni estar afectat per limitacions ísiques o psíquiques que impedeixin l’exercici
normal de les funcions pròpies de la plaça.
h) Estar en possessió dels carnets de conduir A2 i B o els equivalents anteriors a l’entrada en vigor del
Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Conductors.

j) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord
amb el que determina la Llei 16/1991, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos
de policia local.
k) Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes de foc, d’acord amb les
condicions establertes per la normaiva vigent.
l) Llengua catalana. Nivell intermedi de la llengua catalana (B).
m) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,70 m els homes.

3.2. Els requisits s’hauran de complir en el moment de inalitzar el termini de presentació de
sol·licituds previst a la base 4.3 i mantenir-los ins al moment de la presa de possessió de la plaça
adjudicada.
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i) No haver estat condemnat per cap delicte, ni estar inhabilitat, per sentència ferma, per a l’exercici
de les funcions públiques, ni haver estat separat per resolució disciplinària ferma del servei de cap
administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el beneici de la rehabilitació, sempre que la
persona aspirant ho acredii mitjançant el corresponent document oicial.
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d) Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.

3.3 Els mèrits es valoraran amb referència a la data de tancament del termini de presentació de
sol·licituds de paricipació.
3.4 Exclusions de paricipació. No poden prendre part en aquest concurs de mobilitat horitzontal el
personal funcionari que es trobi en alguna de les situacions següents:
| https://dipta.cat/ebop/

a) Els suspesos, mentre duri la situació de suspensió de funcions.
b) Els traslladats de llocs de treball i els desituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència
d’un expedient disciplinari, mentre durin els efectes de la sanció.

Quarta.- Presentació de sol·licituds i drets d’examen.
4.1. Sol·licituds.
Les persones aspirants que desitgin prendre part en el procés seleciu hauran de presentar una
sol·licitud adreçada a l’alcalde de Roda de Beràc, en el model normalitzat que estarà a disposició dels
interessats a l’Oicina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Roda de Berà i en la pagina web
municipal (www.rodadebera.cat). La instància s'haurà de presentar a l'OAC o per qualsevol dels
mitjans que autoritza l’aricle 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administraiu
Comú de les Administracions Públiques.

4.2 Les sol·licituds per prendre part a la convocatòria s’hauran d’acompanyar amb la documentació
acreditaiva del compliment dels requisits d’accés a la convocatòria.
Les còpies que s’exigeixen compulsades hauran d’estar compulsades per l’Ajuntament de Roda de
Berà, per una altra administració pública o mitjançant còpia autenicada per notari.
4.1. Termini. El termini per a la presentació d’instàncies serà de vint dies naturals des de la úlima

publicació de la convocatòria en el Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya o al Butlleí Oicial de la
Província.
4.4 Drets d’examen.

Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants han de presentar el jusiicant d’haver saisfet la
taxa de drets d’examen. D’acord amb l’ordenança iscal núm. 6, reguladora de la Taxa per expedició de
documents, es ixa en la quanitat de 6,00 €.
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Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que igurin a la sol·licitud es
consideraran com les úniques vàlides a efectes de noiicacions i serà responsabilitat exclusiva de les
persones aspirants els errors en la seva consignació, comprometent-se a comunicar qualsevol variació
en les mateixes.

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 27-07-2020 | CVE 2020-04860 |

Pàg. 3-19

c) Els qui ocupin un lloc de treball subjecte a un període especial de permanència mínima.

El pagament es pot fer efeciu a la Tresoreria de la Corporació en el moment de la presentació de la
sol·licitud, o mitjançant ingrés en caixa amb el codi de barres corresponent (document que estarà
disponible a la pàgina web de la corporació (www.rodadebera.cat – procediments de selecció).
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Quan el pagament s’efectuï mitjançant ingrés en caixa, amb codi de barres corresponent s’han de fer
constar com a remitent el nom i els cognoms de l’aspirant, precedits de les sigles PL-MOB-2020, la
data del lliurament i l’import corresponent, i s’ha d’adjuntar una fotocòpia del resguard de la
imposició a la sol·licitud.

Cinquena.- Admissió d’aspirants.
5.1. Un cop inalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’alcalde o el regidor/a
delegat/da dictarà resolució en el termini màxim d'un mes, en la qual declararà aprovada
la llista provisional d'admesos i exclosos, amb les causes d’exclusió. Aquesta resolució es
publicarà en al tauler d’anuncis de la Corporació, i a la pàgina web (www.rodadebera.cat).
En la mateixa resolució, es declararà aprovada la llista d’aspirants admesos que han de realitzar les
proves de coneixement de llengua catalana.

5.3. La llista provisional s’elevarà a deiniiva si en l’indicat termini no es presenten
reclamacions, i indicarà la data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova.
En cas que s’hagin presentat reclamacions, una vegada inalitzat el termini previst a l’apartat anterior,
l’òrgan competent aprovarà mitjançant una resolució, la llista deiniiva dels aspirants admesos i
exclosos i la dels aspirants admesos que han de fer l’exercici de coneixements de llengua i indicarà la
data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova.
Les errades de fet podran esmenar-se en qualsevol moment d'oici o a peició de la persona
interessada.

Sisena.- Comissió de valoració.
6.1. La Comissió de valoració estarà formada pels membres següents:
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5.2. Els aspirants exclosos o no inclosos en la llista provisional disposaran d'un termini de deu
(10) dies hàbils, comptats a parir del següent al de la publicació de la resolució, per
esmenar els defectes que hagin estat la causa de l'exclusió o omissió de la citada llista.
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De conformitat amb l’aricle 12 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, procedirà la
devolució de la taxa per drets d’examen quan no es realitzi el seu fet imposable per causes no
imputables al subjecte passiu. Per tant, no procedirà cap devolució dels drets d’examen en els
supòsits d’exclusió de les proves selecives per causa imputable a l’interessat. La manca de pagament,
el pagament incomplet de la taxa o la no acreditació de l’abonament de la taxa corresponent,
determinaran l’exclusió de l’aspirant.

- President/a: El Sot-Inspector en Cap de la Policia Local de
Roda de Berà, o funcionari en qui delegui.
- Vocals:
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-

El Cap de la Policia Local d’un altre Ajuntament o funcionari en qui delegui
El Cap de la Policia Local d’un altre Ajuntament o funcionari en qui delegui
Un/a membre proposat per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
Un/a membre proposat per l’Insitut de Seguretat Pública de Catalunya.

Secretari/ària: Un empleat públic de l’Ajuntament amb veu però no vot.

Pàg. 5-19

6.2. Es designarà una persona suplent per a cadascun de les que integraran la comissió de valoració,
inclosa la que desenvoluparà funcions de secretaria i es farà en la mateixa resolució que es dicta per a
l'aprovació de les llistes de persones admeses i excloses.
6.3. La persona que presideixi la comissió de valoració i tots els vocals, així com els seus suplents,
hauran de posseir un nivell de itulació equivalent o superior a l’exigit per paricipar en la
convocatòria i, en el supòsit que pertanyin a cossos policials, hauran de tenir una categoria igual o
superior a la de la plaça objecte de convocatòria. La persona que actuï com a secretari/ària, en cas
que no sigui membre del tribunal, actuarà amb veu però sense vot.

6.5 La Comissió de valoració podrà disposar, si així ho creu convenient, de personal tècnic que
col·labori en l’execució de les proves. En cas que en alguna prova paricipi personal tècnic
especialista, serà necessària només la presència d’almenys un membre de la comissió de valoració
per assegurar-ne una realització correcta i traslladar a la Comissió els resultats de la prova o proves. El
personal tècnic especialista podrà emetre els informes que correspongui i disposarà de veu davant de
la Comissió, però no de vot.
Setena.- Prova d’acreditació del coneixement del català.
Amb caràcter previ a la realització de les proves de l’oposició, els aspirants que no hagin acreditat
aquests coneixements hauran de realitzar una prova de català en la qual es comprovarà que tenen el
nivell de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua exigit en aquestes bases.
En el cas de què s’hagi de realitzar aquesta prova, es demanarà la seva confecció a l'Escola
d'Administració Pública, i l’Ajuntament efectuarà el nomenament d’una persona que assessori el
Tribunal, amb veu i sense vot, en la seva realització i correcció.
Aquesta prova es qualiicarà d’apte o no apte. Els aspirants que no assoleixin la qualiicació d’apte
quedaran eliminats del procés seleciu.
Són d’aplicació les bases generals en la regulació del sistema de la seva acreditació.
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6.4 La comissió de valoració no es podrà consituir ni actuar sense la presència de la majoria dels seus
membres, siguin itulars o suplents i, en tot cas, del president o presidenta i del secretari o secretària
o de les persones que les subsitueixin.
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Vuitena.- Procediment de selecció:
El procediment de selecció serà el concurs oposició en la modalitat de torn lliure i constarà de les
següents fases:
a) Oposició.
| https://dipta.cat/ebop/

b) Concurs.
En les proves escrites que es realitzin s’adoptaran les mesures necessàries per garanir que en la seva
correcció no es conegui la idenitat de les persones aspirants. Així doncs, no es corregiran les proves o
exercicis d’aquelles persones opositores on igurin el nom, marques o signes que permein conèixer al
seva idenitat.

La fase d'oposició constarà de les següents proves, totes elles de caràcter obligatori i eliminatori:
1a. Prova: Prova teòrica
Consisirà en la resolució per escrit, a elecció del tribunal, d’una de les proves següents:

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 50 punts, quedant eliminats automàicament els aspirants que no
obinguin la qualiicació mínima de 25 punts.
2a. Prova: Apitud ísica
De caràcter obligatòria i eliminatòria
Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i
resistència de l’aspirant. Consta de les proves que s’especiiquen a l’annex 1 d’aquestes bases.
Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al Tribunal de selecció un ceriicat mèdic
oicial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions ísiques necessàries per a portar-les a terme.
La no presentació d’aquest ceriicat comporta l’exclusió automàica de l’aspirant del procés seleciu. La
vigència del ceriicat es ixa en 6 mesos des de la data d’emissió.
En aquest moment del procés es veriicarà el compliment dels requisits d’alçada dels aspirants.
Per a realitzar aquestes proves, el Tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques
especialitzades en educació ísica.
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a) Supòsit pràcic relacionat amb les tasques pròpies del lloc de treball de policia local, a
desenvolupar en un temps màxims de 90 minuts. Es valorarà la coherència del
plantejament, la solució proposada i la capacitat de redacció de l’aspirant.
b) Un test de 50 preguntes amb 4 respostes alternaives. Les respostes encertades
puntuaran 1 punt, les respostes errònies descomptaràn 0,25 punts i les respostes en
blanc no es indràn en consideració. El tribunal afegirà un màxim del 10% de
preguntes de reserva.
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Novena.- Proves de l’oposició i valoració:

Aquest exercici es qualiicarà d’apte o no apte. Es qualiicarà sumant els resultats de totes les proves, dividit
pel nombre total de proves. Aquest resultat haurà de ser superior o igual a 5 punts per tal que es consideri
aprovat o apte.
Una de les diferents proves puntuada en 0 punts comporta l’eliminació de l’aspirant del procés seleciu.
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3a. Prova: Prova Psicotècnica
De caràcter obligatòria i eliminatòria
Consisteix en una bateria de tests objecius que compleixin els requisits de validesa i iabilitat i hagin
estat baremats, estandaritzats i ipiicats en una àmplia mostra de població que permei garanir la
coniança en els resultats obinguts.

A criteri de la Comissió de valoració, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista
personal dels aspirants, a i 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.
Per a realitzar aquesta prova la Comissió ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques
especialitzades en proves psicotècniques.
Realitzada la prova per les persones tècniques especialitzades aquestes enviarà la seva valoració a la
Comissió de valoració, als efectes de declarar els aspirants que l'han superada.
La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant.
Aquest exercici es qualiicarà d'apte o no apte. Restaran eliminats els aspirants que no assoleixin la
qualiicació d'apte.

De caràcter obligatòria i eliminatòria
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar
que no es detecta en les persones aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes
en l'annex III d'aquesta convocatòria.
Aquesta prova es qualiicarà d'apte o no apte. Restaran eliminats els aspirants que no assoleixin la
qualiicació d'apte.
Prèviament a la realització d’aquesta cinquena prova, la Comissió de valoració farà públic un llistat
ordenat dels aspirants amb les puntuacions inals del procés seleciu 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.
Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran a la Comissió d’un
informe de cada un dels aspirants.
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4a. Prova: Reconeixement mèdic
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Aquesta prova ha de contenir, com a mínim, proves apitudinals i proves de personalitat adequades al
peril requerit per a l'exercici de les funcions policials.

En cas que algun aspirant no superi la cinquena prova, la Comissió cridarà el següent de la llista que
hagi superat les proves anteriors per tal que el realitzi.
Desena.- Fase de concurs i valoració.
| https://dipta.cat/ebop/

Per a la valoració d’aquesta fase caldrà haver superat prèviament cadascuna de les proves de la fase
d’oposició, llevat de la cinquena prova que es realitzarà un cop valorada la fase de concurs. Finalitzada
la quarta prova de la fase d’oposició, aquells aspirants que l’hagin superat hauran de presentar els
documents acreditaius dels mèrits avaluables mitjançant original o còpia compulsada, així com una
relació (índex) d’aquests, en el termini de cinc dies hàbils, comptadors a parir de l’endemà de la data
de publicació dels resultats del quart exercici de la fase d’oposició.

10.1 Aniguitat: ( Fins a un màxim de 5 punts).

A.1 Per haver exercit com agent de la policia local de Roda de Berà, per cada mes complert:

0,2 punts, ins a un màxim de 3 punts.
A.2 Aniguitat en altres cossos policials: per cada mes complert: 0,15 punts, ins a un màxim

de 2 punts.
No es podran computar el serveis prestats simultàniament amb d’altres igualment al·legats.

10.2 Recompenses i disincions. ( Fins a un màxim de 0,5 punts)

Aquestes recompenses o disincions hauràn d’estar regulades per un Reglament intern del cos policial
que dóna lloc a la recompensa o disinció.
10.3 Titulacions acadèmiques: ( Fins a un màxim de 2 punts).
A.3 Batxillerat superior o equivalent: 1 punts.
A.4 Diplomatura universitària o grau universitari: 2 punts.

En aquest apartat no es puntuaran les itulacions que siguin necessàries per accedir a les superiors
igualment puntuades.
10.4 Formació professional: ( Fins a un màxim de 3 punts).
Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats.
Per cursos realitzats a l'Insitut de Seguretat Pública de Catalunya, realitzats amb aproitament, sense
que pugui comptabilitzar-se el Curs de Formació Bàsica, ins a un màxim de 3 punts:

- Per cursos de 16 a 25 hores: per cada un 0,2 punts.
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Es valoraran les recompenses i disincions 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.
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Pàg. 8-19

La Comissió de valoració valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants
d'acord amb el barem següent:

- Per cursos de 26 a 50 hores: per cada un 0'3 punts.
- Per cursos de 51 a 100 hores: per cada un 0,5 punts.
- Per cursos de durada superior a 100 hores: per cada un 0,7 punts.

| https://dipta.cat/ebop/

E) Nivell de coneixement de la llengua catalana: ins a un màxim de 0,75 punts
Es valoraran els ceriicats superiors al nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Políica
Lingüísica del Departament de Cultura, o altres equivalents, ins a un màxim de 0,75 punts.
Nivell C1: 0,50 punts
Nivell C2: 0,75 punts

Pàg. 9-19

No podrà atorgar-se cap puntuació en aquesta fase referida a cap mèrit que no esigui avalat per la
corresponent còpia autenicada notarialment o còpia compulsada per l’Ajuntament de Roda de Berà o
una altra administració pública.
La puntuació màxima que es podrà atorgar a aquesta fase serà de 11,25 punts.
Onzena. Ordre d’actuació.
L’ordre d’actuació de les persones aspirants s’iniciarà alfabèicament per l’aspirant que el seu primer
cognom comenci per la lletra “ A”. En el supòsit que no hi hagi aspirants que el seu primer cognom
comenci per la lletra “A”, l’ordre d’actuació s’iniciarà pels aspirants que el seu primer cognom comenci
per la lletra “B”, i així successivament.
Dotzena. Calendari de proves.

Tretzena- Relació d'aprovats.
Una vegada acabada la qualiicació dels aspirants, la Comissió de Valoració farà pública la relació
d’aprovats per ordre de puntuació en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web
(www.rodadebera.cat). Igualment les puntuacions de cada prova o subprova es publicaran per aquest
mitjà.
Els possibles empats en la puntuació inal es resoldran aplicant els criteris següents:
1. En els casos de concurs-oposició, es desfà l’empat a favor de l’aspirant que hagi obingut la major
puntuació a la fase d’oposició.
2. En cas de persisir l’empat, l’òrgan seleciu acordarà la realització d’una prova extraordinària
d’apitud relacionada amb les funcions pròpies de la plaça convocada i s’haurà d’anunciar als
aspirants amb antelació suicient. (com a mínim de 48 hores).
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La primera prova del procés seleciu es farà en el termini màxim de 6 mesos des de la convocatòria.
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Totes aquestes publicacions es faran mitjançant el número de registre de la instància de presentació
de la sol·licitud per a paricipar en el procés seleciu, per tal de donar compliment a la Llei de
protecció de dades de caràcter personal.

Una vegada conclòs el procés seleciu, les persones aspirants que l’hagin superat, el nombre dels
quals no podrà excedir en cap cas del nombre de places convocades, seran nomenats agents de
policia local de l’Ajuntament de Roda de Berà. Els nomenaments es publicaran en el Butlleí Oicial de
la Província.
Quinzena. Borsa de treball
Les persones aspirants que aprovin la oposició, però que no obinguin alguna de les places
convocades, restaran en llista d’espera per tal de cobrir de forma deiniiva les places que puguin
quedar vacants un cop cobertes, o de les properes ofertes públiques d’ocupació que es puguin
aprovar de mobilitat interadministraiva, i ins no inalitzi la totalitat del procés seleciu que es
convoca per mobilitat interadministraiva, és a dir, ins a la inalització del període de pràciques que
conclogui amb la proposta de nomenament de funcionari de carrera, sempre i quan no es produeixi
una nova convocatòria expressa de mobilitat interadministraiva. Aquesta llista d’espera només serà
aplicable sobre vacants cobertes per mobilitat administraiva o sobre noves vacants que es prevegi
cobrir pel sistema de mobilitat interadministraiva en properes ofertes públiques d’ocupació.
Setzena.- Normes generals i impugnacions.
En tot allò que no esigui previst a les bases serà d’aplicaciói la resta de disposicions aplicables
vigents.

Contra aquest acord i les seves bases, que exhaureixen la via administraiva, les persones interessades
podran interposar recurs potestaiu de reposició davant la Junta de Govern Local d’aquest
ajuntament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació en el BOP, o recurs
contenciós-administraiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al
BOP.

Contra els actes de tràmit que decideixin directa o indirectament sobre el fons de l’assumpte,
determinin la impossibilitat de coninuar amb el procediment seleciu, produeixin indefensió o
perjudici irreparable a drets o interessos legíims, així com contra la puntuació inal de les proves
selecives i la llista d’aprovats les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant de
l’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació a la Seu Electrònica i al
tauler d’anuncis d’aquest ajuntament.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que les persones interessades
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
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En tot cas, la concurrència als processos selecius implica que l’aspirant accepta íntegrament aquestes
bases, llevat que, prèviament hagi exercit el seu dret a impugnar-les.
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Catorzena.- Nomenament.

ANNEX I - PROVES FÍSIQUES
1.- RESISTÈNCIA 1.000 METRES
Consisteix en recórrer una longitud de 1.000 metres en el mínim temps possible.

PUNTS PER EDAT
18 a 29 anys

30 a 39 anys

40 a l’edat
jubilació forçosa

3,05” i menys

10

3,06” a 3,20”

9

10

3,21” a 3,35”

8

9

10

3,36” a 3,50”

7

8

9

3,51” a 4,05”

6

7

8

4,06” a 4,20”

5

6

7

4,21” a 4,35”

4

5

6

4,36” a 4,50”

3

4

5

4,51” a 5,05”

2

3

4

5,06” a 5,20”

1

2

3

5,21” a 5,35”

0

1

2

0

1

5,36” a 5,50”
5,51”

de

0

DONES

TEMPS

PUNTS PER EDAT
18 a 29 anys

30 a 39 anys

3,05” i menys
3,06” a 3,20”
3,21” a 3,35”

10

3,36” a 3,50”

9

10

40 a l’edat
jubilació forçosa.

de
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HOMES

8

9

10

4,06” a 4,20”

7

8

9

4,21” a 4,35”

6

7

8

4,36” a 4,50”

5

6

7

4,51” a 5,05”

4

5

6

5,06” a 5,20”

3

4

5

5,21” a 5,35”

2

3

4

5,36” a 5,50”

1

2

3

5,51” a 6,05”

0

1

2

0

1

6,06” a 6,20”
6,21”

0

2. - VELOCITAT 50 METRES
Consisteix en córrer al màxim de les possibilitats durant 50 metres.
HOMES
PUNTS PER EDAT
18 a 29 anys

30 a 39 anys

40 a l’edat
jubilació forçosa.

6”8 a 7”

10

7”1 a 7”3

9

10

7”4 a 7”7

8

9

10

7”8 a 8”2

7

8

9

8”3 a 8”6

6

7

8

8”7 a 9

5

6

7

9”1 a 9”4

4

5

6

9”5 a 9”8

3

4

5

9”9 a 10”2

2

3

4

10”3 a 10”6

1

2

3

10”7 a 11”

0

1

2

0

1

11”1 a 11”4

de
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3,51” a 4,05”

11”5 a 11”8

0

DONES
PUNTS PER EDAT
18 a 29 anys

30 a 39 anys

40 a l’edat
jubilació forçosa

de

6”8 a 7”

7”4 a 7”7

10

7”8 a 8”2

9

10

8”3 a 8”6

8

9

10

8”7 a 9

7

8

9

9”1 a 9”4

6

7

8

9”5 a 9”8

5

6

7

9”9 a 10”2

4

5

6

10”3 a 10”6

3

4

5

10”7 a 11”1

2

3

4

11”2 a 11”3

1

2

3

11”4 a 11”6

0

1

2

0

1

11”7 a 11”8
11”9 o més

0

3.- POTENCIA DE CAMES
Consisteix en la realització d’un salt de longitud sense carrera. Es faran dos intents i puntuarà aquell
en el que s’hagi obingut la distància més llarga.
HOMES
METRES

PUNTS PER EDAT
18 a 29 anys

2,41 i més

10

30 a 39 anys

40 a l’edat
jubilació forçosa.

de
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7”1 a 7”3
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TEMPS

9

10

2,21 a 2,30

8

9

10

2,11 a 2,20

7

8

9

2,01 a 2,10

6

7

8

1,91 a 2

5

6

7

1,81 a 1,90

4

5

6

1,71 a 1,80

3

4

5

1,61 a 1,70

2

3

4

1,51 a 1,60

1

2

3

1,41 a 1,50

0

1

2

0

1

1,31 a 1,40
1,21 a 1,30

0

DONES
METRES

PUNTS PER EDAT
18 a 29 anys

30 a 39 anys

40 a l’edat
jubilació forçosa.

de

2,41 i més

2,21 a 2,30

10

2,11 a 2,20

9

10

2,01 a 2,10

8

9

10

1,91 a 2

7

8

9

1,81 a 1,90

6

7

8

1,71 a 1,80

5

6

7

1,61 a 1,70

4

5

6

1,51 a 1,60

3

4

5

1,41 a 1,50

2

3

4

1,31 a 1,40

1

2

3

1,21 a 1,30

0

1

2
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2,31 a 2,40

1,01 a 1,10

Consisteix en l’elevació successiva del tronc durant un minuta mb les cames lexionades, els braços al
clatell i els peus subjectats.
Abdominals
Punts

Barem d’apitud ísica homes

65
10

60
9

55
8

50
7

45
6

40
5

35
4

30
3

25
2

20
1

Barem d’apitud ísica dones

55

10

50

9

45

8

40

7

35

6

30

5
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1,11 a 1,20
1

0

4.- ABDOMINALS

4

20

3

15

2

10

1

El resultat deiniiu d’apitud ísica en abdominals serà:




menors de 29 anys: resultat prova ísica = valor mitjà + 0
entre 30 anys i 39 anys: resultat prova ísica = valor mitjà + 0,5
més de 40 anys: resultat prova ísica = valor mitjà + 1

Annex II - TEMARI
Tema 1. La Llei orgànica 2/1986, de forces i cossos de seguretat. Estatut i Principis basics
d’actuació de la policia. La recomanació Rec(2001) 10 del Comitè de Ministres als Estats
Membres sobre el Codi europeu d’èica de la policia. Principis d’actuació de la policia per a l’ús de la
força i de les armes de foc.
Tema 2. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals. Funcions de les policies locals. El règim
disciplinari.
Tema 3. La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació del sistema de seguretat a Catalunya.
Tema 4. La policia judicial. La detenció. Els drets del deingut. El procediment d’habeas

Tema 5. L’atestat policial. El procediment abreujat per a determinats delictes i les competències de la
policia local.
Tema 6. La inviolabilitat del domicili. Supòsits d’entrada i registre. Domicili de les persones jurídiques
Tema 7. El Codi Penal: Els delictes. L’acció. El bé jurídic protegit. Les formes de comissió del delicte i
les persones criminalment responsables.
Tema 8. El Codi Penal: El delicte per imprudència. L’omissió del deure de socors. Les circumstàncies
modiicaives de la responsabilitat criminal.
Tema 9. El Codi Penal: delictes contra les persones. L’homicidi i les seves formes. Les lesions. Les
agressions i abusos sexuals.
Tema 10. El Codi Penal: els delictes contra el patrimoni: el robatori, el furt, les estafes i
l’apropiació indeguda.
Tema 11. El Codi Penal: els delictes contra la seguretat del trànsit.
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corpus.
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Tema 12. La normaiva vigent en matèria de trànsit: la Llei de Seguretat Viària i els reglaments que la
desenvolupen. Competències dels municipis. Les normes sobre begudes alcohòliques, drogues
tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques.

Tema 14. Locals de concurrència pública: ipus de locals. Autoritats competents. Horaris d’obertura al
públic. El dret d’admissió. Els fulls de reclamació.
Tema 15. Les ordenances de gossos i de sorolls de l’ajuntament de Roda de Berà, en allò que afecta
l’actuació policíaca.
Tema 16. La Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana. Actuacions per al
manteniment i restabliment de la seguretat ciutadana. Infraccions greus i lleus.
Tema 17. Legislació sobre la protecció de dades. Què és una dada. Què és un itxer. El conseniment.
Dades d’especial protecció. Qualitat de les dades. Dret de consulta, cancel·lació, reciicació i
oposició.
Tema 18. Emergències i Protecció civil. Els pla local d’emergències de Roda de Berà. Els plans
especials. Els plans d’autoprotecció. Funcions de la policia local en la protecció civil. Els voluntaris de
protecció civil.
Tema 19. Policia de proximitat. Jusiicació de la seva existència. Experiències a Catalunya. La teoria de
les inestres trencades i les ordenances de civisme a Catalunya
Annex III QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES
I. Antropometria
25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions,
respecivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.
2. La capacitat vital, obinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes, i als 3 litres en
les dones.
3. Talla. Hauran de superar els 160 cm les dones i els 170 cm els homes.

II. Malalies, lesions i defectes ísics
1. Aparell circulatori.
a. Insuiciència cardíaca en totes les seves
independentment de la seva causa.
b. Malformacions de cor o de grans vasos.
c. Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
d. Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
e. Insuiciència coronària.
f. Pericardiis aciva o residual.
g. Insuiciència arterial perifèrica.
h. Insuiciència venosa perifèrica.

possibles

manifestacions,
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1. La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les
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Tema 13. Les mesures cautelars en matèria de seguretat viària. Reirada de vehicles de la via pública i
immobilitzacions.

4.

5.
6.

7.

8.
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2.

i. Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.
j. Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàica.
Aparell respiratori.
a. Malalies respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció
respiratòria.
b. Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima,
pulmó, pleures o tòrax.
Aparell genitourinari.
a. Malformacions o lesions del tracte genitourinari.
b. Disfuncions urogenitals cròniques.
c. Nefropaies de qualsevol eiologia. Insuiciència renal. Hidronefrosi.
d. Liiasi del tracte urinari crònica.
e. Prolapse genital femení. Endometriosi.
Aparell digesiu.
a. Malformacions o lesions de l'aparell digesiu, inclosos el fetge, les vies biliars,
el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.
b. Disfuncions que compromein la masicació, la deglució, la digesió o
l'excreció.
c. Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.
d. Úlcera gastroduodenal.
e. Hepatopaies (inclouen alteracions metabòliques).
f. Malalia inlamatòria crònica intesinal i síndrome de mala absorció.
g. Pancreopaies cròniques o recidivants.
Sistema hematopoèic: hemopaies que a judici del tribunal limiin l'exercici de la
funció policial.
Aparell locomotor.
a. Malformacions o lesions que incapaciin, limiin o compromein el lliure
moviment de qualsevol ariculació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de
les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàica.
b. Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal diiculi
l'exercici de les funcions policials.
Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós.
a. Qualsevol ipus de psicosi o trastorn afeciu, neuròic o de personalitat que
afeci un adequat comportament social i laboral.
b. Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental
orgànic que incapacii per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.
c. Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies
psicotròpiques.
d. Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d'intoxicació exògena
(detecció de metabòlits de drogues d'abús en l'orina).
e. Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense iliar.
f. Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
g. Síndromes veriginoses de qualsevol eiologia.
h. Tremolor. Tics o espasmes.
i. Trastorns de la son.
Glàndules endocrines.
a. Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
b. Diabeis mellitus.

Pere Virgili Dominguez
Document signat electrònicament en la data que apareix al marge
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L’ALCALDE ,
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9. Infeccions: qualsevol malalia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòica o
parasitària).
10. Òrgans dels senits.
a. Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicríica o protopàica o
del funcionalisme neuromotor.
b. Agudesa visual monocular sense correcció ha de ser superior a 6/10.
c. Queratotomia radial.
d. Despreniment de reina.
e. Estrabisme manifest i no corregit.
f. Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
g. Discromatòpsies.
h. Glaucoma.
i. Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultaius que
realitzin la prova, diiculi de manera important l'agudesa visual.
j. Agudesa audiiva superior al 75% en totes dues oïdes i no pair cap trauma
sonor.
k. Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en
compromein el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.
l. Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes
vocals, etc.) que compromein la funció fonatòria normal.
m. Trastorns en la parla. Quequesa.
11. Pell, fàneres i glàndules exocrines.
a. Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin
comprometre la funció policial.
b. Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estèica puguin comprometre
la funció policial o facilitar la ideniicació.
c. Disfuncions de les glàndules exocrines que comporin compromís per a la
funció policial.
d. Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
e. Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
f. Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limiin o diiculin
l'exercici de la funció policial.
12. Altres.
a. Processos neoplàsics.
b. Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.
c. Malalies autoimmunes.
d. Diàtesi al·lèrgica.
Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultaiu pugui comprometre la funció
policial.

