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AJUntAment de sAnt FeLiU de GUÍXOLs

Edicte de convocatòria i bases que han de regular el procés de selecció per cobrir interinament el lloc de treball de sergent/a de la Policia 
Local de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, mitjançant promoció interna 

Per Decret d’Alcaldia 2019AJ07004578 de data 15 de novembre de 2019, s’ha aprovat la convocatòria i les bases que han de 
regular el procés de selecció per cobrir interinament el lloc de treball de sergent/a de  la Policia Local de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols, mitjançant promoció interna.  

en compliment del que estableix la normativa vigent, es publica el text íntegre de les bases aprovades. 

BASeS eSPeCIFIQueS DeL PrOCÉS De SeLeCCIÓ De PrOmOCIÓ InTernA, mITJAnÇAnT COnCurS OPOSICIÓ 
Per COBrIr De FOrmA InTerInA un LLOC De TreBALL  De SerGenT De LA POLICIA LOCAL De L’AJunTAmenT 
De SAnT FeLIu De GuIXOLS

PrImerA.- Objecte de la convocatòria
Aquestes bases tenen per objecte regular el procés de selecció de promoció interna per a cobrir de forma interina un lloc de 
treball de sergent de la Policia Local  de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, mitjançant concurs oposició, amb una jornada 
completa, per excedència amb reserva del lloc de treball del titular.
Les característiques del lloc de treball i el detall de les funcions a desenvolupar, així com la titulació requerida es troben 
l’annex 1 d’aquestes bases.

SeGOnA.- Publicitat de la convocatòria
El contingut íntegre d’aquestes bases es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler electrònic de l’ 
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, disponible a la Seu electrònica (http://ciutada.guixols.cat/). També es publicarà la 
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Les successives publicacions dels actes de tràmit d’aquesta  convocatòria  (llistes d’aspirants admesos i exclosos, data de les 
proves de selecció, resolucions del tribunal qualificador i resultats definitius) es publicaran exclusivament al tauler electrònic, 
disponible a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (http://ciutada.guixols.cat/), i aquesta publicació 
tindrà els efectes de la notificació. 

TerCerA .- requisits dels participants
Les persones que concorrin a aquesta convocatòria han de reunir els requisits següents:

• Tenir la nacionalitat espanyola 
• Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
• Estar en possessió del títol oficial indicat a l’annex 1.
• 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 dels cossos de policia local.
• 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.
• 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.

• Posseir els carnets de conduir de les categories corresponents als vehicles propis dels cossos policials. Classes A i B.
• Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada
• Tenir un mínim de 2 anys d’antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera en la categoria immediatament inferior 

respectiva del cos de policia local de l’ajuntament convocant o també, si així s’estableix en la convocatòria, d’altres cossos 
de policia local de Catalunya.

• Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials o servei en comunitats autònomes 
o serveis en altres administracions.

• Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B2 (nivell intermedi a de català) de la Secretaria de Política 
Lingüística, o equivalent. els candidats han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents 
següents:
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o Document que acrediti el coneixement de català dins de l’ensenyament obligatori, el qual resulta de la certificació 
que s’ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria  de  llengua  catalana  d’ensenyament  obligatori  i  
s’ha  obtingut  el  títol corresponent després del 1992. Aquest certificat l’expedeix qualsevol institut d’educació 
secundària públic.

o Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat  de coneixements  de llengua catalana 
de nivell B2 de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

els candidats que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova 
específica, d’acord amb el que estableix la base setena.
no obstant això, estan exempts de fer la prova de català els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos 
anteriors de selecció de personal per accedir a l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en què s’hagi establert una prova de 
català del mateix nivell o superior a l’exigit en la convocatòria corresponent, o que hagin superat la prova esmentada en 
altres processos selectius de la mateixa oferta pública d’ocupació. 
el compliment de les condicions i els requisits exigits per aquesta convocatòria, s’han de produir en la data d’acabament 
del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a l’inici del període de pràctiques. Aquestes condicions i 
requisits s’han d’acreditar de la manera i en el termini que preveu la base quarta. 

QuArTA.- Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’adreçaran a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i es presentaran preferentment mitjançant model específic, 
disponible a l’adreça web (http://ciutada.guixols.cat/), al registre General d’aquest Ajuntament, o en la forma establerta en 
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, durant 
el termini de vint dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.
Si d’acord amb el previst a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, la instància no es presentés al registre d’entrada de l’Ajuntament, l’aspirant haurà de comunicar 
a l’Àrea d’Organització la remissió de la còpia de la instància el mateix dia, mitjançant correu electrònic (organitzacio@
guixols.cat) adjuntant el comprovant que ho acrediti o com a màxim l’últim deia de presentació de sol·licituds.
no obstant això, transcorreguts 10 dies naturals des de l’últim dia per presentar la instància sense haver-se rebut a l’Ajuntament, 
aquesta no serà admesa en cap cas. 
els i les aspirants hi hauran de fer constar en les sol·licituds que accepten aquestes bases i que reuneixen totes i cadascuna de 
les condicions exigides, referides sempre a la data d’acabament del termini per a la presentació de sol·licituds. 
en el moment de la presentació de la sol·licitud s’haurà d’acreditar estar en possessió de la titulació necessària per participar 
i el nivell de coneixement de la llengua catalana corresponent, especificats en aquestes bases. Així mateix, s’acreditaran 
documentalment els requisits exigits a la base tercera d’aquestes bases. 
no obstant això, si la persona interessada autoritza l’Ajuntament a la consulta de les seves dades a altres administracions 
públiques o organismes públics al mateix formulari de sol·licitud de participació en proves selectives, el personal de 
l’Ajuntament comprovarà directament les titulacions oficials universitàries i no universitàries en possessió del/ de la candidat/
ata. en aquest cas no serà necessari acreditar documentalment la titulació en el moment de presentació de la sol·licitud. 
L’accés a les dades personals del/ de la interessat/ada es fa en virtut de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
al Conveni per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperativitat dels sistemes d’informació entre administracions 
públiques catalanes.
Així, la documentació que els/les aspirants han de presentar en el procés selectiu és la següent: 

• Sol·licitud de participació en la convocatòria 
• Fotocòpia del DNI.
• Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria només en el cas que no s’hagi autoritzat a l’Ajuntament 

a consultar les dades a altres administracions o organismes públics
• Acreditació del  nivell intermedi (B2)  de  llengua catalana. En cas que no es puguin acreditar els coneixements de 

llengua, es podrà realitzar la prova de coneixements prevista a la base setena.
• Relació dels mèrits que s’aportin al procés selectiu i justificants

en el moment de presentació de la sol·licitud i en relació als mèrits, caldrà aportar la següent documentació acreditativa: 

• Currículum acadèmic i professional. 

Caldrà aportar informe “de vida laboral” expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social, en el cas de voler que es 
tingui en compte el temps treballat en tasques similars a l’empresa privada, així com el contracte laboral en què consti 
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la categoria i el lloc de treball desenvolupat en l’empresa privada o altra documentació on constin aquestes dades.
Caldrà aportar certificat de serveis prestats en cas de tenir experiència en l’administració pública, i/o certificat 
d’experiència professional expedit pels col·legis professionals adients i/o altres certificats equivalents

• Justificant dels mèrits que s’hagi de tenir en compte per a la valoració dels mateixos. 
Juntament amb la relació de mèrits s’hauran d’adjuntar els justificants dels congressos, cursos, cursets i jornades i 
seminaris que s’al·leguen com a mèrits, i s’hauran d’acreditar mitjançant títols oficials o homologats, indicant el centre 
emissor dels mateixos, així com les hores de durada.  

Tots els documents es poden presentar mitjançant fotocòpies, que només seran  degudament compulsades als aspirants que 
finalment superin totes les proves, i que serien eliminats automàticament del procés selectiu si es detectés que havien aportat 
cap document que no es correspongui amb l’original autèntic. 

CInQuenA.- Admissió dels aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la Corporació en el termini màxim d’un mes, 
dictarà resolució aprovant la llista d’admesos i exclosos i es publicarà  al tauler electrònic de l’Ajuntament, disponible a la 
Seu electrònica (http://ciutada.guixols.cat/). en la mateixa resolució es farà pública la composició i la data de constitució del 
tribunal qualificador, així com la data de realització de la prova de selecció. Es concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè 
els candidats puguin presentar esmenes o al·legacions a la resolució d’exclusió del procés de selecció. Si d’acord amb el previst 
a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, la instància no es presentés al registre 
d’entrada de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, l’aspirant haurà de comunicar a l’Àrea de d’Organització la remissió de 
la còpia de la instància el mateix dia, mitjançant correu electrònic (organitzacio@guixols.cat) adjuntant el comprovant que ho 
acrediti o com a màxim l’últim dia de presentació de sol·licituds. 
Així mateix, podran ser recusats els membres del tribunal, d’acord amb l’establert en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Les possibles al·legacions presentades es resoldran en un termini breu de temps i la resolució adoptada es comunicarà 
individualment a les persones que hagin presentat al·legacions. 

SISENA.- Tribunal qualificador 
El tribunal qualificador estarà format per:

President:   el cap de la Policia Local o tècnic en qui delegui  
Secretari: un/a funcionari/a de la corporació
Vocals:   Dos/dues funcionaris/àries de carrera de la Corporació.
   Dos/dues tècnics/ques especialitzats/des en la matèria, designats/des per la Corporació.
   Dos membres proposats/des per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
 un/a membre proposat/da per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

el tribunal ha d’estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els 
titulars.
Tots els membres del tribunal qualificador, inclòs el secretari, tindran veu i vot, i el president tindrà vot de qualitat en cas 
d’empat.

es designarà un membre dels òrgans de representació del personal que s’hagin constituït a l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Guíxols, perquè assisteixi al procés selectiu, en qualitat d’observador, amb veu però sense vot.
el tribunal pot acordar la incorporació d’assessors especialistes externs, que en l’exercici de la seva especialitat tècnica, 
col·laboraran amb el tribunal, amb veu però sense vot.
el Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de les 
proves en tot el que no preveuen aquestes bases.
el tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents 
indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin.
 Als efectes previstos en el real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (BOe 30/05/02), el 
tribunal qualificador és classifica en la categoria tercera.”

SeTenA.-  Procediment i desenvolupament del procés de selecció 
el procés de selecció és el de concurs oposició i constarà de 3 fases: 
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• FASE OPOSICIÓ

• Prova de coneixements de llengua catalana  

• Proves de coneixements
o exercici teòric
o exercici pràctic
o exercici psicotècnic
o Prova mèdica

• FASE : Concurs: 
o Avaluació de mèrits

• Realització de proves de llengua catalana.

els candidats que no hagin acreditat documentalment els coneixements de català hauran de superar una prova 
específica de coneixements de llengua catalana de nivell intermedi (B2), amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual 
es valorarà en els termes d’apte o no apte. 
el tribunal podrà comptar amb la col·laboració d’assessors especialistes en llengua o encomanar la realització de les 
proves a professionals externs, si és necessari.

• Proves de coneixements

1er. exercici teòric:
en la segona fase, l’aspirant haurà de desenvolupar per escrit, un dels dos temes escollits pel tribunal i relacionats 
amb les matèries que s’indiquen a l’Annex 2. el tribunal podrà disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li 
pot demanar els aclariments que consideri oportuns.

els temes seran escollits mitjançant sistema de sorteig, extraient el secretari/a del tribunal els dos temes d’una bossa 
i/o urna, d’entre la totalitat de temes de l’Annex 2.

Per realitzar aquesta prova els aspirants disposaran d’un màxim de 60 minuts, i no podran utilitzar material de suport. 
Aquesta prova, que té caràcter eliminatori, puntuarà sobre un màxim de 10 punts, i per superar-la caldrà obtenir un 
mínim de 5 punts. Els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts quedaran desqualificats del 
procés selectiu i no podran realitzar les proves següents.

2on. exercici pràctic:
Consistirà en contestar per escrit un o més supòsits pràctics plantejats pel tribunal i relacionats amb el temari i amb 
altres temes vinculats a les tasques policials.
el tribunal podrà disposar que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els aclariments que consideri 
oportuns.
Per realitzar aquesta prova els aspirants disposaran d’un màxim de 60 minuts, i no podran utilitzar material de suport. 
Aquesta prova, que té caràcter eliminatori, puntuarà sobre un màxim de 10 punts, i per superar-la caldrà obtenir un 
mínim de 5 punts. Els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts quedaran desqualificats del 
procés selectiu i no podran realitzar les proves següents.

3er.exercici psicotècnic:
Les proves psicotècniques han de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat amb la finalitat 
d’acreditar les habilitats de lideratge, d’influència en el grup i d’altres factors considerats pertinents per al lloc de 
treball de sergent com ara l’estabilitat emocional, la capacitat per confiar amb la resta, fomentar la cooperació, sentit 
de la responsabilitat, lleialtat al superior, prudència en la presta de decisions, l’autocontrol, dinamisme i l’equitat.
Totes les proves aplicades han de ser formades per bateries 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.
Aquestes proves es complementaran amb una entrevista personal per tal d’integrar tots els elements explorats 
anteriorment. A les entrevistes hi ha de ser presenta, com a mínim, un membre del tribunal.
La falsedat demostrada en les respostes comporta l’eliminació de l’aspirant
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades 
en proves psicotècniques `
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La prova és de caràcter obligatori i la seva qualificació serà d’apte/a o no apte/a.

4rt. Prova mèdica:
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges/esses col·legiats/des, per comprovar que no es detecta 
en els o les aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 4 d’aquesta convocatòria ni 
cap causa mèdica que l’invalidi per a l’exercici de la professió.

La prova és de caràcter obligatori i la seva qualificació serà d’apte/a o no apte/a.

• Fase de concurs:

en l’annex 3 d’aquestes bases es detalla el barem de mèrits de la fase de concurs. 
Es qualificarà fins a un màxim de 8 punts. No serà eliminatòria. 

La puntuació obtinguda en el concurs de mèrits es sumarà a la puntuació obtinguda a la prova de coneixements i a la 
de l’entrevista, i determinarà la puntuació final del procés selectiu.

En cas que dos o més aspirants empatin en la puntuació final del procés selectiu, tindrà prioritat la persona que hagi obtingut 
major puntuació global en les proves de coneixements. en cas que persisteixi l’empat, tindrà prioritat l’aspirant que tingui 
major puntuació en l’apartat d’experiència professional de la fase de concurs. I si persisteix l’empat, tindrà prioritat l’aspirant 
amb major puntuació en l’apartat de cursos de formació. 

NOVENA.- Qualificacions dels i de les aspirants i proposta de nomenament 
no es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al de les places convocades.
Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris. 
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.
Prèviament a la realització de l’exercici de la prova mèdica, el tribunal farà públic un llistat ordenat 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 
facin la prova mèdica. 
els professionals als quals s’encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al tribunal un informe de cada un dels 
aspirants. 
en cas que algun aspirant no superi  l’exercici de la prova mèdica, el tribunal cridarà el següent de la llista que hagi superat 
les proves anteriors per tal que el faci.
els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a l’alcaldia per al seu nomenament com a 
funcionaris interins. el nombre d’aspirants proposats no podrà ser superior al de places convocades.
els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el termini màxim de vint dies, els documents 
acreditatius de les condicions exigides a la base segona.
Els qui tinguin la condició de funcionaris públics 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 altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.
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 interins i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, 
sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.
 
DeSenA.- Circumstàncies del cessament i període de durada de l’interinatge 
La relació dels sergents interins amb l’entitat local cessarà en les següents circumstàncies:
a) en prendre possessió com a funcionaris i funcionàries de carrera els i les aspirants aprovats en la convocatòria en què 
s’incloguin les places ocupades pel personal interí.
b) en incorporar-se al lloc de treball els funcionaris i funcionàries de carrera que estiguin en situació administrativa amb dret 
a la reserva dels llocs de treball.
c) Quan no calguin els seus serveis.
d) Pel transcurs del període per al qual van ser nomenats.
e) Per renúncia de la persona interessada.
f) Per aplicació de la sanció de suspensió de funcions per falta qualificada com a greu o molt greu o per la separació del servei, 
acreditada mitjançant la instrucció d’expedient disciplinari conforme al que disposa la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
policies locals.
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OnZenA.- règim d’impugnacions  
Les convocatòries i les seves bases, les llistes definitives de persones admeses i excloses, les contractacions i les resolucions 
per les quals es declara no superat el període de pràctiques poden ser impugnats pels/per les interessats/des, mitjançant 
la interposició de recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació o publicació, sens perjudici del recurs potestatiu de revisió que es pot 
interposar en el termini d’un mes des de la data de notificació o publicació de l’acte o resolució davant la presidència de la 
Corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat. 
Els actes qualificats dels tribunals de selecció (resultat de les proves d’oposició, valoració en la fase de concurs i proposta 
definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu) podran ser recorreguts en alçada davant la presidència de la 
corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat en el termini d’un mes des que s’hagin publicat o notificat.

els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin interposar reclamacions quan 
es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de la llista d’aprovats, errors mecanografiats en la transcripció 
de publicacions, errors aritmètics en les qualificacions o errors observables a simple vista. Aquests errors també podran ser 
corregits d’ofici pels òrgans de selecció. 

Per tot allò que no s’ha previst en les normes d’aquesta convocatòria unitària, serà d’aplicació el reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre pel que s’aprova el text de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’estatut Bàsic de l’empleat Públic, la Llei 
23/88 de 28 de juliol de modificació de la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública, la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya de 15 d’abril de 1987, el reglament de personal al servei de les entitats locals de 30 de juliol de 1990, el 
reial Decret 896/1991 de 7 de juny, i altres disposicions que hi siguin d’aplicació així com tota la normativa sectorial del Cos 
de Policia. 

AnneX 1: CArACTerÍSTIQueS DeL LLOC De TreBALL

nATurALeSA I CLASSIFICACIÓ
Classe personal: Funcionari
Grup: C1
Complement destí: 21
Tipologia lloc: Comandament intermedi

TITuLACIÓ reQuerIDA
requisits exigits Títol de batxillerat, tècnic/a superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic/a 

especialista corresponent a formació professional de segon grau o un altre d’equivalent o su-
perior

Altres requisits B2 català (nivell intermedi)

COnTInGuT FunCIOnAL DeL LLOC De TreBALL

Funcions Generals:
realitza les funcions especificades a la legislació vigent sobre Policia Local, exerceix la supervisió, control i coordinació de 
les funcions dels caporals i del grup d’agents de la policia local del municipi, d’acord amb les instruccions rebudes pel seu 
superior jeràrquic; coordina i inspecciona l’actuació i funcionament del Cos; eleva a l’Ajuntament els informes propostes, 
estudis i anàlisis necessàries; representa al cos de Policia en aquells actes i esdeveniments que sigui necessari; impulsa el 
desenvolupament adequat de les funcions de la Policia Loca, en el que correspon al seu àmbit d’actuació, així com aquelles 
altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superiors.

 

AnneX 2 TemArI 
1. La Constitució espanyola: Drets fonamentals i llibertats públiques. La funció policial en el marc constitucional.
2. Deontologia policial: normes bàsiques d’actuació i codis de conducta.
3. L’estatut d’autonomia de Catalunya: Competències de la Generalitat en matèria de seguretat pública i policia judicial. Llei 
4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
4. els diferents cossos policials a l’estat espanyol: Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.



Pàg. 58

Administració Local Ajuntaments

Núm. 225 – 25 de novembre de 2019

5. Coordinació i col·laboració entre cossos policials: Normes bàsiques de coordinació i col·laboració. Competències específiques 
i competències compartides. Les juntes locals de seguretat. els convenis de col·laboració.
6. Competències municipals en matèria de seguretat i de protecció civil: La policia local com a servei públic.
7. estructura, organització i funcions de les policies locals: Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
8. La policia local com a cos armat: reial decret 137/1993, de 29 de gener, que aprova el reglament de Armes. Decret 219/1996, 
de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’armament de les policies locals.
9. Drets i deures dels membres de les policies locals: el règim disciplinari aplicable.
10. Informes, actes i atestats. Els fitxers automatitzats de caràcter policial
11. La delinqüència: realitat i causes. el paper de les administracions locals en la prevenció i el control.
12.- La jurisdicció penal: òrgans i competències.
13. La denúncia: Concepte i classes. el dret i el deure de denunciar. efectes de la denúncia.
14. La detenció: Concepte. Supòsits legals en què és procedent la detenció. els drets del detingut.
15. La detenció de menors.
16. La protecció del medi ambient. el delicte ecològic.
17. estrangeria: Drets i llibertats dels estrangers, situacions d’irregularitat, actuacions policials.
18. L’entrada i registre: requisits, formalitats i supòsits excepcionals.
19. Protecció de la seguretat ciutadana: Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març.
20. Delictes en què poden incórrer els policies en l’exercici del seu càrrec.
21. Control de drogues i estupefaents: regulació, actuacions policials.
22. espectacles públics i activitats recreatives: Competències, regulació i règim sancionador.
23. La venda ambulant: regulació i règim sancionador.
24. Impacte ambiental dels fums i els sorolls: regulació i control.
25. Seguretat viària: normativa sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
26. La prevenció dels accidents de trànsit: Plans d’actuació.
27. el procediment sancionador en matèria de trànsit.
28. La retirada de vehicles de la via pública: Supòsits i regulació.
29. regulació en matèria de transports i procediments sancionadors: especial referència als transports de mercaderies 
perilloses i als escolars.
30. regulació jurídica i procediments d’actuació policial sobre conducció de vehicles sota els efectes de begudes alcohòliques, 
drogues o estupefaents.
31. Paper de la policia local en la protecció civil: els plans bàsics d’emergències.
32. Policia assistencial: Objectius bàsics de la funció de policia assistencial, tècniques i àmbits d’actuació.
33. Policia comunitària: Concepte, funcions i organització.
34. els ciutadans com a receptors dels serveis policials.
35. el treball d’equip: Coordinació i valoració del rendiment.
36. Tècniques de direcció del personal. Presa de decisions i resolució de conflictes
37. Gestió de recursos i control de pressupost
38. La planificació dels serveis.
39. Polítiques d’igualtat de gènere. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. La Llei 
17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
40.La Llei de Prevenció de riscos Laborals. reglaments en matèria de prevenció de riscos. Aplicabilitat i particularitats en 
l’àmbit de l’Administració local.

AnneX 3: AVALuACIÓ DeLS mÈrITS 
Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i justificats per cada aspirant segons els següents criteris de valoració: 
a) experiència professional (màxim de 3 punts)

• En treballs prestats com a caporal de la policia local (amb el màxim de 2 punts): 0,20 punts per cada any complet. Per 
fraccions menors o majors es farà el càlcul de la part proporcional

• Per haver exercit tasques de responsabilitat (sergent o superior) exercides a qualsevol Cos (amb el màxim d’1 punt): 
0,40 punts per cada any complet. Per fraccions menors o majors es farà el càlcul de la part proporcional.

b)  Cursos, diplomes, etc relacionats directament amb el del lloc objecte de la convocatòria: (amb el màxim de 1,75 punts):

b.1) Per cursos organitzats o homologats per l’Escola de Policia de Catalunya o altres organismes oficials, realitzats amb 
aprofitament o sense (màxim 1,25 punts).
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• Per cada curs de fins a 25h:  0,20 punts amb aprofitament i 0,10 sense.
• Per cada curs de 26h s 40h: 0,40 punts amb aprofitament i 0,20 sense
• Per cada curs de 42h a 100h: 0,60 punts amb aprofitament i 0,30 sense
• Per cursos de més de 100h: 0,80 punts amb aprofitament i 0,40 sense.

b.2)Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb aprofitament o sense (màxim 0,50 punts)

• Per cada curs de fins a 25h:  0,10 punts amb aprofitament i 0,05 sense.
• Per cada curs de 26h s 40h: 0,20 punts amb aprofitament i 0,10 sense
• Per cada curs de 42h a 100h: 0,30 punts amb aprofitament i 0,15 sense
• Per cursos de més de 100h: 0,40 punts amb aprofitament i 0,20 sense.

els cursos que no arribin a una durada de 10 h no seran valorats. Tampoc ho seran els cursos o conferències en els quals 
no s’acrediti la durada. 

c) experiència en tasques de docència ( màxim 1 punt)

• Per haver impartit cursos a membres de cossos policials: 0,10 punts per cada 20 hores fins un màxim de 0,30
• Per haver impartit cursos en qualsevol institució pública o privada: 0,05 punts per cada 20 hores amb un màxim de 

0,20

d ) Altres titulacions acadèmiques (amb el màxim de 0,75 punts): 

• Diplomatura universitària o equivalent: 0,50 punts. 
• Llicenciatura o equivalent :  0,75 punt. 

e) Certificats expedits per la Secretaria de Política Lingüística superiors al nivell de català exigit a la convocatòria (màxim 1 
punt)

• Certificat de nivell de suficència C1 : 0,5 punts.  
• Certificat de nivell superior de català D: 1 punt 

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 de caporal (màxim de 0,50)

AnneX 4-  eXCLuSIOnS meDIQueS  

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

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

—4  Aparell digestiu
4.1  malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el 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.
4.5,  Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).
4.6  Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.
4.7  Pancreopaties cròniques o recidivants.

—5  Sistema 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  Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.
10.3  Queratotomia radial.
10.4  Despreniment de retina.
10.5  estrabisme manifest i no corregit.
10.6  Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
10.7  Discromatòpsies.
10.8  Glaucoma.
10.9  Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de manera important 
l’agudesa visual.
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10.10  Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35  dB o de 4.000 Hz a 45 dB.
10.11  malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o en determinin 
afeccions cròniques.
10.12  malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la funció 
fonatòria normal.
10.13  Trastorns en la parla. Quequesa.

—11  Pell, fàneres i glàndules exocrines
11.1  malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.
11.2  Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar la identificació.
11.3  Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.
11.4  Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
11.5  Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
11.6  Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l’exercici de la funció policial.

—12  Altres
12.1  Processos neoplàsics.
12.2  Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques
12.3  malalties autoimmunes.
12.4  Diàtesi al·lèrgica.
12.5  Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.

Sant Feliu de Guíxols, 19 de novembre de 2019 

Carles motas i López  
Alcalde 


