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BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU DE DUES PLACES DE 
CAPORAL/A DE LA POLICIA LOCAL, FUNCIONARI/A INTERI/NA, DE 
L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT, MITJANÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ I PER PROMOCIÓ INTERNA

Base 1. Objecte 

És objecte de la present convocatòria la provisió, mitjançant concurs-oposició 
per promoció interna, de dues places interines de Caporal/a de la Policia Local 
de Corbera de Llobregat, enquadrades en l'escala d’administració especial, 
subescala de serveis especials, classificades en el Grup C, subgrup C2.

Denominació del lloc de treball: Caporal/a de la Policia Local 
Escala: administració especial
Subescala: serveis especials, escala bàsica
Classe: Policia Local
Grup: C2 (efectes retributius bàsics grup C1)
Règim: funcionari/ària interí/ina 
Sistema de selecció: promoció interna
Nombre de places: 2
Durada: la promoció durarà el temps estrictament necessari, fins que 
s’incorporin els titulars de les places o fins que es cobreixin amb caràcter 
definitiu els respectius llocs de treball.

Els esmentats llocs de treball tindran assignades les retribucions i jornada de 
treball que corresponen, d'acord amb la Relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, els acords subscrits amb la representació 
sindical del personal municipal i la legislació vigent.

Les funcions atribuïdes al lloc de treball són les que estableixen els articles 11 i 
12 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya i altres 
normes de caràcter legal i reglamentari que s’exercitaran en règim 
d’incompatibilitat. 

Les funcions específiques són: 
1. Realitzar totes les tasques atribuïdes per la legislació en matèria de 

policia, les atribuïdes per les ordenances municipals i pels convenis 
bilateral signats amb MMEE i les ordres del Servei.

2. Exercir el comandament directe dels/de les agents sota les seves 
ordres, intentant solventar les incidències que es produeixin.

3. Assegurar-se de que el personal disposa del material reglamentari i 
l'utilitza correctament.

4. Proposar al/la superior immediat/a les necessitats materials 
indispensables per a la pràctica del servei, per al personal que tingui al 
seu càrrec.

5. Assessorar i orientar als/a les policies sobre les disposicions i ordres 
emanades del/de la comandament, sobre ordres del cos i circulars, 
infraccions administratives, intervencions sobre seguretat ciutadana, 
regulació del trànsit, acció denunciadora i altres pròpies del cos, amb la 
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finalitat d'aconseguir un alt rendiment i eficàcia.
6. Controlar que es compleixin amb exactitud els horaris de descans i es 

practiquin en la forma establerta per la superioritat.
7. Elevar al/la superior immediat/a les novetats produïdes, informes 

realitzats, etc. (tríptics judicials, ...) i denúncies o sancions imposades 
durant la jornada laboral pel personal al seu càrrec.

8. Actuar amb el seu personal en situacions que requereixin un 
recolzament operatiu.

9. En cas d'absència temporal prevista del/de la comandament superior, 
assumir les seves funcions.

10.Totes aquelles altres facultats que apareguin reflectides en el 
reglament, en la relació de llocs de treball i organigrama de la 
Corporació, o siguin assignades per l'Alcaldia o superioritat.

11.Planificar i supervisar la implantació de les activitats preventives en els 
procediments i en els sistemes de gestió de la seva àrea, comunicant 
qualsevol canvi en les condicions de treball.  

12.Vetllar per la coordinació, en matèria de prevenció de riscos, de les 
activitats que concorrin a l'Àmbit, externalitzades o no, d'acord amb la 
normativa vigent així com informar a les persones treballadores 
assignades dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d'emergència 
i les obligacions en matèria preventiva.

13.Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant 
adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb 
els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de 
prevenció de riscos laborals.

14.Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures 
d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en 
relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la 
seva relació laboral/funcionarial amb Corporació.

15.I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Base 2. Condicions de les persones aspirants

Les persones que concorrin a aquesta convocatòria han de reunir els requisits 
següents: 

a) Tenir nacionalitat espanyola, de conformitat amb les lleis vigents. 

b) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari/a de carrera 
en la categoria d’agent de la Policia Local de Corbera de Llobregat. 

c) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, 
serveis especials o serveis en altres administracions.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les 
funcions pròpies del lloc de treball convocat i no patir cap malaltia ni 
estar afectat per cap limitació física o psíquica que impedeixi l’exercici 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació f2bd4b918f51490e82c3e9f4bb057b90001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Núm. Exp. General: 2121/2022   
La Pau,5 (08757) Referència: 
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

normal de les funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les 
aptituds per desenvolupar-lo, d’acord el que determina la Llei 16/1991, 
de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels 
cossos de les Policies Locals. 

e) No haver estat condemnat/ada per cap delicte. No estar en pràctiques 
i/o de forma interina. No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les 
funcions públiques ni estar separat/ada, mitjançant expedient 
disciplinari, del servei de l'administració de l'Estat, comunitat autònoma 
o local. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre 
que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial. 

f) Estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol acadèmic oficial 
(haver abonat la taxa acreditativa per a la seva expedició) de:
- Graduat/da escolar; 
- Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria (ESO);
- Tècnic/a corresponent a CFGM;
- Tècnic/a auxiliar corresponent a FPI;
- o un altre d’equivalent o superior.

g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A2 i B. 

h) Declaració jurada per la que es pren el compromís de portar armes 
d’acord amb les condicions establertes per la normativa vigent, així com 
de prestar el servei mitjançant qualsevol tipus de vehicle també d’acord 
amb les condicions establertes per la normativa vigent. 

i) Estar en possessió del certificat del coneixement adequat, oral i escrit de 
la llengua catalana i, en concret, del nivell intermedi B2 (antic B) o 
superior, d’acord amb el que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de 
novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i 
certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la 
Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, 
de 12 d’abril. 

Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds, 
en tots els casos, aquests requisits s’han de mantenir fins a la presa de 
possessió de la persona aspirant, en cas contrari les persones aspirants que no 
ho compleixin seran excloses del procés.

Base 3. Presentació de sol·licituds, termini i documentació

L’anunci de l’aprovació de la convocatòria i de les bases que regulen aquest 
procés selectiu es publicarà íntegrament a l’e-tauler municipal i a la web de 
l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds per part de les persones aspirants serà 
de 7 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de 
l’anunci de la convocatòria a l’e-tauler municipal i a la web de l’Ajuntament.
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Les persones aspirants que desitgin prendre part en el procés selectiu, han de 
presentar la instància de sol·licitud (segons model establert), degudament 
complimentada i signada, de conformitat amb el que disposa l’article 16 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, que estarà disponible a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
(http://www.corberadellobregat.cat/ajuntament/ofertes-de-treball/oferta-
publica/), i manifestar a la sol·licitud que són certes les dades que indiquen. 

La presentació s’ha de fer, preferiblement, de manera telemàtica amb una 
instància genèrica i acompanyant-la del model de sol·licitud, els documents que 
s’indiquin i els mèrits avaluables, a través dels següents mitjans: 

 En el Registre electrònic de l’Administració: a través de la seu electrònica – 
seu.corberadellobregat.cat - Instància genèrica

 Per altres mitjans legalment establerts, que són: 

- Al Registre general de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat (Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania) al carrer de la Pau, 4. Cal sol·licitar cita 
prèvia trucant al telèfon 93.650.02.11.

- En el Registre electrònic de l’Administració, així com a la resta de 
registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix 
l’article 2.1 de la Llei 39/2015.

- A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a 

l’estranger.
- A les oficines d’assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

La persona aspirant ha de fer constar a la sol·licitud que reuneix tots i cadascun 
dels requisits que s'exigeixen per prendre part a la convocatòria i hauran de 
facilitar en la sol·licitud un telèfon mòbil i una adreça electrònica per tal que 
l'Ajuntament s'hi pugui posar en contacte, si procedeix. La veracitat de les 
dades que es fan constar a la sol·licitud és responsabilitat de qui ho signa. 

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna el 
seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són 
necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació 
del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent. 

A la sol·licitud s’hi haurà d'acompanyar la documentació que acrediti el 
compliment de les condicions previstes a la base 2ona i, en concret, la 
documentació següent: 

1. Currículum vitae actualitzat, en el qual s’indicarà necessàriament la 
categoria, llocs de treball, tipus de treball i temps desenvolupat de la vida 
laboral.
2. Informe de Vida Laboral actualitzat.
3. Declaració jurada de no haver estat condemnat/da per cap delicte, ni estar 
inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da 
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mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública i 
adoptar el compromís de portar armes i prestar el servei mitjançant qualsevol 
tipus de vehicle. (model establert)
4. Els mèrits avaluables a la fase de concurs, segons s’estableix a la base 
setena.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d’anar 
acompanyada de la corresponent traducció jurada.

Tota la documentació caldrà presentar-la com a màxim fins al moment de 
finalització del termini de presentació d’instàncies. Per la mera concurrència als 
processos selectius s'entén que l’aspirant accepta íntegrament aquestes bases, 
tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

Base 4. Publicitat 

Es publicarà el corresponent anunci pel qual es dóna publicitat a la convocatòria 
i a les bases que regeixen aquest procés selectiu al tauler d’edictes electrònic 
(e-tauler) de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i a la web municipal – 
Ofertes de treball (www.corberadellobregat.cat)

Tots els successius anuncis (llista d'aspirants admesos i exclosos, composició 
del Tribunal, convocatòries a les proves selectives, puntuacions obtingudes. 
etc) es publicaran a l’e-tauler i a la web municipal. 

Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i 
anuncis es poden esmenar en qualsevol moment del procés i es penjarà el 
corresponent anunci de rectificació al web municipal i a l’e-tauler.

La publicació dels actes derivats del desenvolupament del procés selectiu, al 
tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, tenen tots 
els efectes de notificació als interessats d'acord amb allò que estableix l'article 
45.1 b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú 
de les administracions públiques.

Base 5. Llista de persones admeses i excloses 

Finalitzat el període de presentació d’instàncies es dictarà resolució de l’alcaldia, 
en el termini màxim d’un mes, que es publicarà en l’e–tauler de la corporació i 
la web municipal, en la que es declararà aprovada la llista provisional de 
persones admeses i excloses i on s'indicarà les causes d’exclusió.

En la mateixa resolució es determinarà la data, l’hora i el lloc de realització dels 
exercicis de la fase d’oposició i la composició nominal de l’òrgan de selecció. 

Les persones aspirants disposaran d’un termini de 3 dies naturals, a partir de 
l’endemà de la publicació de la resolució indicada, per formular les reclamacions 
o esmenes que creguin oportunes i/o aportar la documentació requerida a la 
convocatòria, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, adreçades a esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió 
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o els que s’hagin pogut produir per omissió o error. Si en aquest termini no s’ha 
produït cap reclamació, al·legació o esmena, la llista passarà a ser 
automàticament definitiva sense necessitat d’una nova publicació.

Les reclamacions, al·legacions o esmenes presentades es resoldran en el 
termini màxim de 30 dies naturals, següents a l’acabament del termini previst 
per a la seva presentació. Si s’escau, es dictarà la corresponent resolució de 
rectificació i aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos que 
s’anunciarà en l’e-tauler i la web municipal. Transcorregut aquest període sense 
que s’hagi dictat resolució, les reclamacions, al·legacions o esmenes 
s’entendran desestimades per silenci administratiu i la llista provisional de 
persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà 
tornar-la a publicar.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en 
la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions. 
Serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva 
consignació i la comunicació a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat de 
qualsevol canvi de les mateixes. A l’efecte d’admissió de les persones aspirants 
es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud, sense 
perjudici que en qualsevol moment l’autoritat convocant o el Tribunal 
qualificador pugui requerir-los l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui 
que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones 
aspirants.

L'admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones 
interessades de la possessió dels requisits exigits a les bases.

Base 6. Tribunal qualificador 

El tribunal qualificador estarà format per 1 president/a i 2 vocals, amb els seus 
respectius suplents, que actuaran amb veu i vot, de conformitat amb els criteris 
de l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

El/la secretari/ària que no serà membre del Tribunal, actuarà amb veu però 
sense vot.

Els membres de l’òrgan de selecció han de tenir una categoria igual o superior a 
la de les places objectes de la convocatòria. 

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 del/la president/a 
i del/la secretari/ària o de les persones que els/les substitueixin.

El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de personal tècnic 
especialista per a totes o algunes de les proves, el qual actuarà amb veu però 
sense vot per debatre, en les sessions del Tribunal, les qüestions que se’l 
sotmeti relatives a les matèries de la seva competència. 
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El Tribunal està facultat per resoldre tots els dubtes o les discrepàncies que es 
produeixin durant el desenvolupament del procés de selecció i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del mateix.

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 es 
classifica en la categoria segona.

Per a l'execució de proves que s'hagin de realitzar per persones tècniques 
especialistes, caldrà només la presència d'un/a membre del Tribunal per 
assegurar-ne la correcta realització.

L'abstenció i la recusació dels membres designats s'ha d'ajustar al que 
preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic. Quan concorrin les circumstàncies previstes en aquests 
articles, els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir i ho hauran 
de notificar a l’autoritat convocant, i els aspirants els podran recusar. La 
Corporació resoldrà les qüestions d’abstenció i recusació que es plantegin en el 
termini màxim de 10 dies, des de la seva recepció a l'Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania d’aquesta Corporació, un cop escoltades les parts implicades.

Les decisions es prendran per majoria de vots presents. En cas d’empat, 
resoldrà el vot de qui actuï com a president/a.

Base 7. Procediment de selecció 

La selecció pel sistema de concurs-oposició consisteix en la valoració de 
determinades condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats 
amb la tasca policial a exercir i en la superació de les proves corresponents. 

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 de la realització de les proves es publicarà a l’e-tauler de 
l'ajuntament i a la pagina web. Amb aquesta publicació es considerarà 
realitzada l'oportuna notificació als/a les interessats/des.

Per a la prova 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/es del procés selectiu.

Si el tribunal té coneixement que algun dels/de les 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/da, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les 
autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes 
pertinents.
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FASE D’OPOSICIÓ I DE CONCURS

OPOSICIÓ: 

1.- PROVA PRÀCTICA, de caràcter obligatori i eliminatori.

Exercici que consisteix en la resolució d’un o més casos pràctics que tinguin 
relació amb les tasques que s’han de desenvolupar en l’exercici de la professió, 
el contingut de la qual ha de demostrar les aptituds i capacitats dels aspirants 
per a l’exercici de les funcions policials en la categoria. 

La puntuació màxima és de 20 punts i la puntuació mínima per superar-
la és de 10 punts. 

CONCURS:

2.- VALORACIÓ DE MÈRITS

S’acompanyarà currículum professional en el qual s’indicarà necessàriament la 
categoria, llocs de treball, tipus de treball i temps desenvolupat de la vida 
laboral. 

Així mateix, s’afegiran també els documents justificatius dels mèrits que 
al·leguin per ésser valorats.

Si la presentació de la documentació relativa als mèrits es fa presencialment, la 
compulsa dels documents es realitzarà a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. Si 
la presentació de la documentació es fa telemàticament, serà revisada amb 
posterioritat.

Per tal d’acreditar correctament el temps treballat, caldrà presentar l’informe de 
vida laboral actualitzat.

En el cas que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les administracions 
públiques, l’acreditació es farà mitjançant la presentació d’una certificació 
emesa pel Secretari/ària de l’entitat, amb indicació expressa a l’escala i 
subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de contractació i experiència adquirida.

L’antiguitat i els serveis prestats a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat no 
caldrà que s’acreditin documentalment i s’admetran i valoraran amb base a les 
dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.

La puntuació establerta en aquest apartat d’experiència, s’entendrà referida a 
jornada completa, en el cas que sigui inferior s’aplicarà la puntuació que 
correspongui, per aquest motiu el còmput del temps treballat es valorarà 
d’acord amb el que consti a l’informe de vida laboral com a total de dies 
treballats.
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Per tal de poder valorar aquells mèrits presentats pels aspirants que no estiguin 
en català o castellà, llengües oficials a Catalunya, caldrà que estiguin 
acompanyats per una traducció feta mitjançant titulat habilitat a l’efecte.

Es valorarà els mèrits degudament acreditats d’acord amb el barem següent: 

A) Experiència professional, màxim 3 punts:

- Per haver exercit com agent de la policia local de Corbera de 
Llobregat:  

Per cada mes complet a partir dels 2 anys (requisit per participar en 
el procés)............. 0,20 punts, fins a un màxim de 2,5 punts. 

- Per haver exercit com a agent de la policia local en altres poblacions: 

Per cada mes complet............. 0,10 punts, fins a un màxim de 0,5 
punts. 

B) Formació vinculada al lloc de treball, màxim 2 punts:

- Per cursos organitzats o homologats per l'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (abans Escola de Policia de Catalunya): 

Per cursos de 0-10 hores .......................................... 0,02 punts
Per cursos de 11-20 hores ........................................ 0,05 punts
Per cursos de 21-30 hores ........................................ 0,50 punts
Per cursos de 31-40 hores ........................................ 0,75 punts
Per cursos de 41-50 hores ........................................ 1,00 punts
Per cursos de 51-60 hores ........................................ 1,25 punts
Per cursos de 61-70 hores ........................................ 1,50 punts
Per cursos de més de 71 hores .................................. 1,75 punts

- Per altres cursos realitzats relacionats amb la professió:

Per cursos fins a 10 hores o sense especificar hores ..... 0,01 punts
Per cursos de 11-20 hores ........................................ 0,02 punts
Per cursos de 21-30 hores ........................................ 0,03 punts
Per cursos de 31-40 hores ........................................ 0,05 punts
Per cursos de 41-50 hores ........................................ 0,25 punts
Per cursos de 51-60 hores ........................................ 0,50 punts
Per cursos de 61-70 hores ........................................ 0,60 punts
Per cursos de més de 71 hores .................................. 0,70 punts

Per l’acreditació i valoració dels cursos de formació, caldrà aportar còpia de la 
certificació expedida en la qual consti la denominació del curs i la seva durada 
expressada en hores lectives.

C) Titulacions acadèmiques superiors a l'exigida, màxim 1 punt:
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- Diplomatura, llicenciatura o grau universitari .......................... 1 punt

D) Altres mèrits: es valoraran les felicitacions, recompenses i distincions 
pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de 
seguretat a raó de 0,10 punts per a cadascuna, amb un topall màxim 
de 0,5 punt.

La puntuació màxima de la fase de concurs de mèrits serà de 6,5 punts.

LA PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA DE LA FASE D’OPOSICIÓ I CONCURS 
SERÀ DE 26,5 PUNTS.

Base 8. Entrevista

Si el Tribunal ho considera adient, el procés selectiu es podrà completar amb 
una entrevista personal a les persones finalistes per ordre de puntuació i sobre 
qüestions vinculades amb els aspectes competencials de les persones aspirants. 

L'entrevista contrastarà l'adaptació personal i social a l'entorn de treball i 
l'adequació de la persona aspirant al següent perfil competencial: habilitats 
socials, responsabilitat, solució de problemes, interès i iniciativa, flexibilitat i 
polivalència i autocontrol i resistència a la pressió i resiliència.

La puntuació màxima serà de 2 punts, sense que aquesta tingui caràcter 
eliminatori. 

La no presentació de l’aspirant a l’entrevista, en cas que aquesta es realitzi, 
determinarà la seva exclusió del procés selectiu.

Base 9. Resultat final del procés 

Finalitzada la valoració de les persones candidates, el tribunal qualificador 
emetrà un informe amb els resultats obtinguts ordenada de major a menor 
puntuació. Els resultats es publicaran a la web municipal i a l’e-tauler de 
l’Ajuntament. La qualificació final de cada participant s'obté de la suma de les 
qualificacions obtingudes a la fase d’oposició, fase del concurs de mèrits i, si 
escau, de l’entrevista. En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'estableix a 
favor de la persona aspirant que obtingui la puntuació més alta en la fase 
d’oposició.

El tribunal qualificador proposarà a l'alcaldia el nomenament interí al lloc de 
treball de caporal/a de la policia local de les dues persones que hagin obtingut 
la valoració més elevada.  

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat procedirà a la tramitació del 
nomenament de la persona proposada, la qual s'efectuarà en el termini màxim 
de 30 dies. En cas que la persona proposada hi renunciï, una vegada coberta o 
abans d'iniciar, es proposarà al/a la següent aspirant per ordre de puntuació, i 
així successivament. 
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Base 10. Borsa de treball

Es determina que els/les aspirants que es presentin a les proves selectives, les 
hagin superat i que no hagin obtingut plaça, passaran a formar part d'una 
borsa de treball d’interins que servirà per cobrir les necessitats de personal no 
permanent que es produeixin en un termini màxim de dos anys, prorrogable un 
any més, a comptar des de la data de publicació de la llista definitiva a la web i 
e-tauler.

Els/les integrants de la borsa de treball podran ser cridats d'acord amb l'ordre 
de preferència establert i segons les necessitats que es produeixin.

Base 11. Recursos 

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcaldessa, si aquests 
actes decideixen directament o indirectament els fons de l'assumpte, 
determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen 
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els/les 
interessats/des podran interposar, d'acord amb l'article 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en el 
termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o 
notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d'acord 
amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de 
l'endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el 
que preveu l'article 10 de la Llei esmentada. 

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests 
últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, 
determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen 
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els/les 
interessats/des podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de 
l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde. 

Igualment els/les interessats/des poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
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