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Núm. Exp. General: 2517/2018
Referència:

Base 1. Objecte de la convocatòria
Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de selecció per a la
provisió com a funcionaris de carrera de 2 places d’Agents de la Policia Local,
corresponents a l’oferta pública d’ocupació d’aquest Ajuntament per a l’any 2017,
enquadrades a l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials,
d’agent de la policia Local, corresponents al grup C, subgrup C2, i dotades amb les
retribucions que assenyala la legislació vigent per a aquest grup de titulació.

Base 2. Requisits dels aspirants
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits
següents:
a) Ser ciutadà/na espanyol/a, d’acord amb la legislació vigent.
b) Estar en possessió del títol de graduat en ESO, graduat/da escolar, tècnic/a
corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent
a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent.

https://bop.diba.cat
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Les funcions atribuïdes al lloc de treball són les derivades de la Llei 16/1991, de 10
de juliol, de les Policies Locals, i altres normes de caràcter legal o reglamentari i
s’exercitaran en règim d’incompatibilitat.

Pàg. 1-17

A aquestes bases els seran d’aplicació el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en
un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya i la resta de normativa vigent
en la matèria. la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals; el Decret
233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i
mobilitat de les policies locals; i la resta de normativa concordant i d'aplicació.

CVE 2018034168

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ
MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE DE 2 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA
LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT.

Data 18-9-2018

El termini de presentació de sol·licituds de participació serà de 20 dies naturals a
comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En compliment del que disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals, es fa públic
que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 10 de
setembre de 2018, s’aproven les bases específiques que han de regir el procés per a
la selecció mitjançant oposició lliure de 2 places d'agent de la policia local de
l'ajuntament de corbera de llobregat.

A

ANUNCI sobre l’aprovació de les bases del procés, procés per a la selecció
mitjançant oposició lliure de 2 places d'agent de la policia local de l'ajuntament de
Corbera de Llobregat.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

cdcb19a39b324195a55c0cd6e7b599f6001

Url de validació

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

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de
presentar una instància segons model que estarà disponible a la pàgina web de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a través dels següents mitjans, de
conformitat amb el que disposa l’article 16 de la Llei del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i manifestar a la sol·licitud que són certes
les dades que indiquen a la sol·licitud:
-

-

Per ser admès a les proves selectives les persones aspirants han de manifestar que
compleixen totes les condicions establertes a la base segona, sota la seva
responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el
procés selectiu i adjuntar la següent documentació:
-

DNI
Títol acadèmic corresponent.
Certificat de coneixements de català de nivell intermedi B2.

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 2-17
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-

En el Registre de documents de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, al
carrer de la Pau, 5 (Oficina d’Atenció a la Ciutadania).
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.
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.

CVE 2018034168

Base 3. Presentació de sol·licituds

Data 18-9-2018

Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

c) Estar en possessió dels carnets de conduir de la classe A2 i B.
d) No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de la funció
pública ni haver estat separat/da del servei de cap administració pública
mitjançant expedient disciplinari.
e) No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el normal
desenvolupament de les funcions corresponents.
f) Efectuar declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes
d’acord amb les condicions establertes per la normativa vigent.
g) Estar en possessió del certificat de coneixement de català B2. Els aspirants
que no tinguin el corresponent certificat hauran de fer una prova de català a
la que seran degudament convocats.
h) Estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents
Sexuals, en virtut de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de Protecció a la
Infància i l’Adolescència o autoritzar i consentir al servei de recursos humans
a la consulta del mateix.
i) Haver complert 18 anys i no haver superat l’edat màxima de jubilació
forçosa legal per a l’accés a la funció pública.
j) Tenir una alçada mínima de 1,65 metres les dones i de 1,70 metres els
homes. Aquest requisit es comprovarà quan es realitzin les proves
mèdiques.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

cdcb19a39b324195a55c0cd6e7b599f6001

Url de validació

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

Els/les aspirants satisfaran els drets d'examen en el moment de presentar la
sol·licitud i la quantitat serà la que estableix l’ordenança fiscal vigent en el moment
de presentació de la mateixa, que solament seran retornats per causes imputables
a l’administració.
Pels aspirants que presentin les seves sol·licituds electròniques o per altres mitjans
previstos legalment, hauran d’indicar una direcció de correu electrònic als efectes
de poder notificar-los com s’ha de procedir al pagament.
Estan exempts del pagament de les taxes per drets d’examen, les persones que es
trobin en situació de desocupació o atur i que no rebin cap prestació econòmica o,
en cas de rebre-la, aquesta sigui d’import igual o inferior a l’IRSC (Identificació de
renda de suficiència de Catalunya). Per justificar l’exempció cal aportar el certificat
emès per l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) o de l’INEM que acrediti
l’acompliment dels requisits.
Si alguna de les sol·licituds té algun defecte esmenable, aquesta circumstància es
comunicarà a la persona interessada, a fi que en un termini de deu dies l'esmeni,
de conformitat amb l'article 68 de la Llei de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’alcaldia dictarà una
resolució en el termini màxim d'un mes, en la qual declararà aprovada la llista
provisional d'admesos/es i d'exclosos/es.
Aquesta resolució es publicarà en el tauler d'edictes de la Corporació, podent-se
consultar a la següent adreça http://www.corberadellobregat.cat. Es concedirà un
període de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. No obstant
això, la publicació referida es pot substituir per una notificació personal a cadascuna
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Base 4. Admissió dels/de les aspirants.

https://bop.diba.cat

El termini per a la presentació de sol·licituds comptarà a partir de la publicació de
l’anunci al DOGC per un termini de vint dies naturals comptadors a partir de la
darrera publicació.

Pàg. 3-17

Una vegada finalitzada la fase oposició, les persones aspirants que l’hagin superat, i
per tal de portar a terme la fase de concurs, hauran d’acreditar documentalment els
mèrits que es desitgin al·legar, en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la
publicació de la qualificació de l’última prova.

CVE 2018034168

-

Permís de conduir classe B i classe A2.
Drets d’examen. Pels aspirants que optin per presentar les seves
sol·licituds presencialment, es farà efectiu el pagament en l’Oficina
d’Atenció a la ciutadania. Pels aspirants que optin per presentar les seves
sol·licituds electrònicament o altres mitjans, hauran d’indicar una
direcció de correu electrònic als efectes de poder notificar-los com s’ha
de procedir al pagament.
Diploma acreditatiu d’haver superat el curs bàsic de l’Escola de Policia de
Catalunya, si s’escau.

Data 18-9-2018

-

Núm. Exp. General: 2517/2018
Referència:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La Pau,5 (08757)
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Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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Url de validació

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

Base 5. Tribunal qualificador
El tribunal de selecció del procés selectiu és un òrgan col·legiat i estarà constituït
per un nombre de membres, no inferior a tres. La seva composició haurà d’ajustarse als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres segons
l’establert a l’article 55 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic (EBEP).
D’acord amb l’article 60 de l’EBEP, no podran formar part de l’òrgan de selecció
personal d’elecció o de designació política, ni personal interí o eventual.
El tribunal qualificador tindrà la composició següent:
TITULARS

https://bop.diba.cat
Pàg. 4-17

A l'efecte d'admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que
aquestes facin constar a la sol·licitud.

CVE 2018034168

L'admissió o exclusió dels aspirants es farà tenint en compte allò que estableix l'art.
77, apartats 2 i 3 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya.

Data 18-9-2018

La llista provisional s’elevarà a definitiva, sense necessitat de nova publicació, si en
el termini indicat de deu dies no es presenten reclamacions. Les al·legacions
presentades es resoldran en el termini dels 30 dies següents a la finalització del
termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini, l’alcaldia dictarà una
resolució en qual declararà aprovada la llista definitiva d’admesos/es i
d’exclosos/es. Aquesta resolució assenyalarà on estan exposades al públic les llistes
completes certificades dels/de les aspirants admesos/es i exclosos/es, així com el
dia, l'hora i el lloc de començament de les proves i, si escau, la composició nominal
dels òrgans de selecció.

A

de les persones aspirants, d'acord amb el que l'article 40 de la Llei de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Vocals:
-

-

Un/a dels membres del tribunal qualificador designat/da com a vocal realitzarà les
funcions de secretari/a del procés.
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-

Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionaries de la
mateixa corporació.
Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en
aquesta matèria.
El terç restant ha de ser proposat pel Departament d’Interior, entre els
quals hi haurà com a mínim, una persona de l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya i una proposta de la Subdirecció General de
Coordinació de la Policia de Catalunya.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Presidència: La secretària de la Corporació o persona en qui delegui.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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Quan concorrin les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 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.
Base 6. Fase d’oposició
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els/Les aspirants que no
superin alguna de les fases d’oposició o 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.
El tribunal podrà demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels aspectes
necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut
incórrer els/les aspirants, ja que podran ser exclosos/ses motivadament de la
convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits exigits. Així
mateix, i durant el desenvolupament de les proves, davant l'incompliment de les
normes o conductes establertes pel Tribunal, comportarà l’expulsió de l'aspirant/a
del procés selectiu, la qual cosa es farà constar de forma expressa en l'acta.

1-Coneixement de la llengua catalana
Prova de català, consistent en valorar els coneixements de català de nivell
intermedi (B2) de la Secretaria de Política Lingüística. Aquesta prova es qualificarà
com a apte/a o no apte/a.
Aquesta prova serà obligatòria i eliminatòria. Per realitzar aquestes proves, l’òrgan
de selecció comptarà amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades
en la matèria.

https://bop.diba.cat
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Procediment de selecció

Pàg. 5-17

La Junta de personal o Comitè d'empresa designarà un observador sindical amb veu
i sense vot, el qual podrà ser present durant tot el procés selectiu.

CVE 2018034168

Es requerirà l'assistència de personal tècnic del Consorci de Normalització
Lingüística per realitzar la prova de català, si s'escau.

Data 18-9-2018

La composició nominal del tribunal qualificador es determina en la resolució que
declara aprovada la llista d'admissió i exclusió al procés selectiu.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat més un
dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents. Les decisions s’han d’adoptar
per majoria dels membres del Tribunal. Tots actuaran amb veu i vot. Al Tribunal es
podran incorporar, en qualitat d’assessors, els tècnics que es designin per l’Alcaldia.
L'informe que emetin no tindrà caràcter vinculant, però serà tingut en compte a
l'hora de determinar la puntuació dels/de les aspirants

A

En el moment de nomenar els membres del Tribunal (que es farà conjuntament
amb el decret que acordi l’admissió/exclusió de les persones aspirants) es
nomenaran els seus suplents.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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Url de validació

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

b) Prova sobre coneixements específics
Consisteix en realitzar, en un període màxim d’una hora, exercicis teòrics i/o
pràctics, sobre els continguts dels temaris que figuren a l’annex 3, amb la
capacitat d’avaluar les capacitats i aptituds dels i de les aspirants per exercir les
funcions pròpies de la categoria d’agent. El tribunal podrà disposar que els
aspirants llegeixin les respostes davant seu i els podrà sol·licitar els aclariments
que considerin oportuns.
La puntuació d’aquests exercicis s’obtindrà de la suma de les puntuacions de les
dues parts, comptades en base 10 cadascuna de les proves. Seran eliminades
les persones que no obtinguin un mínim de 5 punts en cadascun dels dos
qüestionaris.

https://bop.diba.cat
Pàg. 6-17

a) Prova cultura general
Consisteix en contestar, en un període màxim d’una hora, un qüestionari de
preguntes tipus test, que seran proposades per l’òrgan de selecció i
relacionades amb les matèries que s’indiquen en la proporció següent: 50 % de
preguntes relatives a coneixements de cultura general a un nivell concordant
amb el títol acadèmic requerit, i el 50% restant relatives a coneixements sobre
l’actualitat política, social i cultural general i local de Corbera de Llobregat.

CVE 2018034168

2-Proves de coneixement

Data 18-9-2018

a) Acreditin estar en possessió del nivell exigit, o un de superior, mitjançant la
presentació d’un certificat de la Junta Permanent de Català o d’altres
organisme que eximeixen de fer la prova.
O bé, que hagin participat en algun procés de provisió de places de personal
funcionari públic, hagin superat una prova o exercici de coneixement de llengua
catalana del mateix nivell o superior a l’esmenat, sempre i quan aportin la
documentació que acrediti aquesta circumstància

A

Queden exempt/es de realitzar aquesta prova i seran qualificats/des com a aptes
les /els aspirants que:

Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força,
agilitat, rapidesa i resistència de l’aspirant. Consta de les subproves que
s’especifiquen en l’annex 1 d’aquestes bases.
Per a la realització d’aquesta prova els/les aspirants han de lliurar a la Comissió de
valoració un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim 3 mesos abans de la
realització de les proves, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions
físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat
comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés.
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3-Prova d’aptitud física

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest exercici serà de 20 punts.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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Url de validació
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Aquesta prova es qualificarà com a apte o no apte. Per ser declarat/da apte cal
obtenir cinc o més punts de mitjana de les puntuacions de totes les subproves. Una
subprova puntuada amb 0 punts comporta l’eliminació de l’aspirant del procés.

Pel desenvolupament d’aquestes proves, l’òrgan de selecció ha de comptar amb
l’assessorament de persones tècniques especialitzades en la matèria.
La falsedat demostrada en les respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant en el
procés selectiu.
Aquest prova es realitzarà desprès que l’òrgan de selecció hagi fet pública una llista
ordenada dels/de les candidats amb les puntuacions finals atorgades a cadascun
d’ells, i l’hauran de realitzar les persones amb major puntuació segons ordre de
llista, en igual nombre a les places a cobrir més dos.

https://bop.diba.cat

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de
personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials. Les
quals seran valorades com a apte o no apte.

Pàg. 7-17

Consisteix en una bateria de test objectius que compleixin els requisits de validesa i
fiabilitat, i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra
de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

CVE 2018034168

4-Prova psicotècnica

A

Pel desenvolupament d’aquestes proves, la comissió de valoració ha de comptar
amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en la matèria.

1) Valoració de mèrits
Les persones aspirants que hagin superat les fases anteriors (fase1, fase 2 i fase 3)
disposaran d’un termini de 5 dies hàbils, comptadors a partir de la publicació en la
Seu electrònica de l’avaluació de l’últim exercici de la fase anterior, per aportar la
documentació acreditativa dels mèrits al·legats així com els requisits exigits per a
prendre part de la convocatòria.
Al tractar-se d’un concurs-oposició s’acompanyarà currículum professional, en el
qual s’indicarà necessàriament la categoria, llocs de treball, tipus de treball i temps
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Base 7. Fase de concurs

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Consistirà en un reconeixement mèdic realitzat per metges/esses col·legiats, per
comprovar que no es detecta en els/les aspirants l’existència de cap de les
exclusions mèdiques establertes en aquestes bases (annex2). Aquesta prova es
realitzarà desprès que l’òrgan de selecció hagi fet pública una llista ordenada
dels/de les candidats amb les puntuacions finals atorgades a cadascun d’ells, i
l’hauran de realitzar les persones amb major puntuació segons ordre de llista, en
igual nombre a les places a cobrir més dos. L’esmentat reconeixement mèdic serà
qualificat com a apte o no apte.

Data 18-9-2018

5-Proves mèdiques

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

cdcb19a39b324195a55c0cd6e7b599f6001

Url de validació

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

b) Titulacions acadèmiques
Per acreditar una de les següents titulacions (només pot puntuar una titulació):
- Batxillerat, Cicle formatiu de Grau Superior o equivalent: 0,25 punts
- Diplomatura Universitària: 0,50 punts
- Grau Universitari o Llicenciatura Universitària: 0,75 punts
- Postgrau o Màster: 1 punt

13/09/2018 L'alcaldessa

c) Formació professional
Per cursos organitzats o homologats per l’Escola de Policia de Catalunya o per les
acadèmies oficials de la resta de cossos policials, realitzats amb aprofitament,
sense que pugui comptabilitzar-se el curs de formació bàsica o d’accés a la
categoria d’agent, fins a un màxim d’1 punt:
-

Per
Per
Per
Per

cada
cada
cada
cada

curs
curs
curs
curs

de
de
de
de

durada fins a 25 hores: 0,15 punts
26 a 50 hores: 0,25 punts
51 a 100 hores: 0,40 punts
durada superior a 100 hores: 0,50 punts

d) Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb
aprofitament, fins a un màxim d’1 punt.
e) Per estar en possessió d’un títol de català de nivell superior al B, que es
demana com a requisit, 0,5 punts.

https://bop.diba.cat
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f) Recompenses i distincions:

Pàg. 8-17

a) Antiguitat:
L’antiguitat es valorarà fins a un màxim de 4 punts, en els següents termes:
- Per haver exercit com agent de la policia local de Corbera de Llobregat, 1
punt per cada any complert.
- Per haver exercit com agent de la policia local d’altres municipis, 0,75 punts
per cada any complert.
- Per haver exercit com agent d’altres cossos policials, 0,5 punts per cada any
complert

CVE 2018034168

La fase de concurs, que amb caràcter general no té caràcter eliminatori, consistirà
en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels/per les
aspirants fins a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds de
participació a la convocatòria, d’acord amb el barem que s’indiquen a continuació:

Data 18-9-2018

La compulsa dels documents es poden realitzar a l’oficina d’Atenció a la Ciutadania.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’experiència laboral s’acreditarà mitjançant un informe de vida laboral actualitzat i
còpia compulsada del/s contracte/s. En el cas que l’experiència hagi estat assolida
en l’àmbit de les administracions públiques, l’acreditació podrà ser substituïda per
certificació emesa pel Secretari de l’entitat.

A

desenvolupat de la vida laboral. Així mateix s’afegiran també els documents
justificatius dels mèrits que al·leguin per ésser valorats a la fase de concurs. Els
mèrits insuficientment justificats i acreditats no seran valorats.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

cdcb19a39b324195a55c0cd6e7b599f6001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia o de la
resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les
funcions de la categoria d’agent, fins a un màxim de 0,50 punts.

Els professionals als quals s’encarregui la realització de la prova psicotècnica i de la
prova mèdica, entregaran al tribunal un informe de cada un dels aspirants.
En cas que algun aspirant no superi la prova psicotècnica i/o el reconeixement
mèdic, el tribunal cridarà el següent de la llista que hagi superat les proves
anteriors per tal que el realitzi.
Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova psicotècnica i en la prova
mèdica seran proposats a l’alcaldia per al seu nomenament com a funcionaris. El
nombre d’aspirants proposats no podrà ser superior al de places convocades.
3) Relació d’aprovats i inici del període de pràctiques:

Prèviament a la realització de la prova psicotècnica i del reconeixement mèdic, el
tribunal farà públic una llista ordenada dels aspirants amb les puntuacions finals
atorgades a cada un d’ells, i es cridarà els primers del llistat, en nombre igual al de
places a cobrir més dos, per tal que passin la prova psicotècnica i el reconeixement
mèdic.
Els professionals als quals s’encarregui la realització de la prova psicotècnica i de la
prova mèdica, entregaran al tribunal un informe de cada un dels aspirants.

https://bop.diba.cat
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La qualificació final de cada aspirant s’obté sumant les qualificacions obtingudes a
la fase d’oposició i les obtingudes a la fase de concurs.

Pàg. 9-17

Prèviament a la realització de la prova psicotècnica i del reconeixement mèdic, el
tribunal farà públic una llista ordenada dels aspirants amb les puntuacions finals
atorgades a cada un d’ells, i es cridarà els primers del llistat, en nombre igual al de
places a cobrir més dos, per tal que passin la prova psicotècnica i el reconeixement
mèdic.

CVE 2018034168

El resultat final serà el sumatori de la fase de concurs-oposició i, si escau, de
l’entrevista.

Data 18-9-2018

Es puntuarà fins a un màxim de 4 punts. La no presentació de l’aspirant a
l’entrevista, en cas que aquesta es realitzi, determinarà la seva exclusió del procés
selectiu.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Si l’administració, si ho considera necessari, efectuarà entrevista personal a les
persones que haguessin superat la fase d’oposició per tal de poder completar la
valoració de l’actitud professional i personal dels/de les aspirants en relació amb el
lloc de treball a ocupar.

A

2) Entrevista

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació
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Un cop superat el Curs de Formació Bàsica, els/les aspirants han de realitzar un
període de pràctiques de dotze mesos al municipi. Aquest període minorarà pel
temps que l’aspirant ha estat prestant serveis en pràctiques al municipi prèviament
a l’inici del Curs de Formació Bàsica.
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació serà d’apte o no
apte. Les persones aspirants que obtinguin la qualificació de no apte quedaran
exclosos del procés selectiu.

El nomenament com a funcionari de carrera s’efectuarà un cop superat amb
aprofitament el període de pràctiques establert. Una vegada que el/la nomenat/da
prengui possessió de la plaça, quedarà integrat/da a la funció pública de
l’Ajuntament, com a funcionari/a de carrera de la corporació, en una plaça d’agent
de la policia local.
Base 8. Constitució de la borsa de treball
Amb les persones que superin el procés es constituirà una borsa de treball per a la
cobertura interina d’agent de la policia local, grup de classificació C2, per cobrir
interinament de forma temporal, substitucions, vacants, acumulació de tasques o el
desenvolupament de programes temporals.

https://bop.diba.cat
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Durant la realització del curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
o el període de pràctiques al municipi, o en acabar aquest període, els/les aspirants
poden ser sotmesos a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per
comprovar la seva adequació al quadre d’exclusions mèdiques establertes a l’annex
2. Si de les proves practicades es dedueix l’existència d’alguna causa d’exclusió,
l’òrgan responsable ha de proposar, d’acord amb la gravetat de la malaltia o el
defecte físic, l’exclusió de la o del aspirant del procés selectiu, en aquest cas,
correspon a l’òrgan competent per efectuar els nomenaments d’adoptar la resolució
procedent, que en cap cas no donarà dret a indemnització.

Pàg. 10-17

4) Finalització període de pràctiques i proposta de nomenament

CVE 2018034168

La qualificació del curs selectiu serà d’apte o no apte. Els o les funcionaris/es en
pràctiques declarats no aptes queden exclosos del procés selectiu i per tant,
cessaran automàticament del seu càrrec.

Data 18-9-2018

Qui no acrediti haver superat el curs bàsic per a policies locals impartits a l’Escola
de Policia de Catalunya, estarà obligat a assistir-hi quan l’Ajuntament l’hagi inscrit i
tindran dret a la percepció de les retribucions que legalment els hi corresponguin.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova psicotècnica i en la prova
mèdica seran proposats a l’alcaldia per al seu nomenament com a funcionaris en
pràctiques. El nombre d’aspirants proposats no podrà ser superior al de places
convocades.

A

En cas que algun aspirant no superi la prova psicotècnica i/o el reconeixement
mèdic, el tribunal cridarà el següent de la llista que hagi superat les proves
anteriors per tal que el realitzi.
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Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes
decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord
amb l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 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 8.1 i 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 el Jutjat contenciósadministratiu que correspongui, dels de Barcelona.

No obstant això, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Servei de recursos humans

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

Pàg. 11-17

Aquest bases i la convocatòria del concurs podran ser impugnades pels qui es
considerin interessats legítims mitjançant els recursos següents:

CVE 2018034168

Base 10. Recursos

Data 18-9-2018

Mentre estigui constituït, el Tribunal qualificador està facultat per resoldre els
dubtes que sorgeixin en l’aplicació d’aquestes bases i podrà adoptar els acords que
corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles, per tal de facilitar el
desenvolupament normal del procés selectiu. Abans de la constitució del tribunal i
després que aquest hagi efectuat la seva proposta, aquesta facultat correspondrà a
l’Alcaldia.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Base 9. Incidències

A

Amb el personal que superi totes les fases del procés de selecció es constituirà una
llista per ordre de puntuació total que determinarà la prelació de les persones
aspirants als nomenaments interins, que pel termini de dos anys, es vagin produint.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

ANNEX 1
PROVES FÍSIQUES
Les proves físiques seran cinc en total, tant per als homes com per a les dones.

Dempeus i amb les cames separades, s’agafa la pilota medicinal (3 quilograms)
amb les dues mans i, de darrera el clatell es llança cap endavant per sobre el cap,
sense aixecar els talons ni les puntes dels peus. Es podran realitzar dos intents.
3. Abdominals en 1 minut.
Es tracta de realitzar el màxim d’abdominals possibles en 60 segons, fent l’elevació
successiva del tronc durant 1 minut amb les cames semi-flexionades, els braços al
clatell i els peus subjectats.
L’esquena haurà de tocar totalment a terra. Es realitzarà un sol intent i només es
comptabilitzaran les abdominals que es facin de manera correcta, segons les
explicacions donades pel tècnic designat per l’Ajuntament.

Pàg. 12-17

2. Llançament de pilota medicinal.

CVE 2018034168

El/la participant s’ha de situar de manera que les puntes dels peus estiguin
exactament darrera de la línia de sortida. Al senyal de sortida haurà de recórrer,
durant el mínim temps possible, un traçat de 50 metres en línia recta. Es realitzarà
en un sol intent.

https://bop.diba.cat
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1. Velocitat de 50 metres

Barem d’aptitud física homes
Velocitat
Llançament
Abdominals

Salt vertical

Resistència

PUNTS

6”9
7”1
7”4
7”7
8”2
8”7
9”2
9”7
10”2
10”6

50
48
46
44
42
40
38
36
34
32

3’26
3’43
3’59
4’16
4’32
5’15
5’58
6’41
7’24
7’41

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

9.50
9
8.50
8
7.50
7
6.5
6
5.5
5

50
45
40
35
30
25
20
18
17
16
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5. Cursa de resistència 1000 m.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Dempeus, davant d’una paret i amb el braç estès, es farà una flexió profunda de
cames i extensió fins tocar amb la ma el punt més alt de la paret. Es mesurarà la
distància entre els dos punts i es podran realitzar dos intents.

Data 18-9-2018

4. Salt vertical.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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4’05
4’22
4’39
4’58
5’14
5’48
6’23
6’57
7’32
7’57

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

35
30
25
20
18
15
14
13
12
10

Barem corrector per edats (homes/dones)
Menors de 29 anys
0,00 punts
De 30 a 36 anys
0,50 punts
De 37 a 40 anys
1,00 punts
De 41 fins edat màxima jubilació
1,50 punts
ANNEX 2
QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES
1. ANTROPOMETRIA:
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.
La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els
homes, i als 3 litres en les dones.

Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions,
independentment de la seva causa.
Malformacions de cor o de grans vasos.
Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
Insuficiència coronària.
Pericarditis activa o residual.
Insuficiència arterial perifèrica.
Insuficiència venosa perifèrica.
Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.
Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.
3. ALTERACIONS DE L’APARELL RESPIRATORI
Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció
respiratòria.
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2. ALTERACIONS DE L’APARELL CIRCULATORI

A

40
35
32
30
25
22
20
18
15
12

9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
5.5

https://bop.diba.cat

8”5
9”
9”5
10”
10”5
11”
11”5
12”
12”5
13”

Pàg. 13-17

PUNTS

CVE 2018034168

Resistència

Data 18-9-2018

Salt vertical

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Barem d’aptitud física dones
Velocitat
Llançament
Abdominals
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Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima,
pulmó, pleures o tòrax.

6. ALTERACIONS DEL SISTEMA HEMOPÀTIC
Hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la funció policial.
7. ALTERACIONS DE L’APARELL LOCOMOTOR
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.
Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti
l’exercici de les funcions policials.

Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que
afecti un adequat comportament social i laboral.
Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental
orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.
Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies
psicotròpiques.
Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció
de metabòlits de drogues d’abús en l’orina).
Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.
Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
Tremolor. Tics o espasmes.
Trastorns de la son.

https://bop.diba.cat
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8. TRASTORNS PSIQUIÀTRICS I SISTEMA NERVIÓS

CVE 2018034168

Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el
pàncrees exocrí i les glàndules salivals.
Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció.
Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.
Úlcera gastroduodenal.
Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).
Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.
Pancreopaties cròniques o recidivants.

Data 18-9-2018

5. ALTERACIONS DE L’APARELL DIGESTIU

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

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

A

4. ALTERACIONS DE L’APARELL GENITOURINARI
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10. ALTERACIONS DE LES GLÀNDULES ENDOCRINES
Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
Diabetis mellitus.

Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin
comprometre la funció policial.
Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la
funció policial o facilitar la identificació.
Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció
policial.
Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin
l’exercici de la funció policial.
14. ANALÍTICA
Hemopaties
i
malalties
infecto-contagioses
i
malalties
immunològiques
sistemàtiques. Diabetis. Consum de substàncies il·legals o de psicofàrmacs no
prescrits.
En general, qualsevol alteració compatible amb patologia de base.

https://bop.diba.cat
Pàg. 15-17

B

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 1 de 1

13/09/2018 L'alcaldessa

13. ALTERACIONS DE LA PELL, FÀNERES I GLÀNDULES EXOCRINES

CVE 2018034168

Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o
del funcionalisme neuromotor.
Disminució de l’agudesa visual inferior a 0,7 mesurada sense correcció.
Queratotomia radial.
Despreniment de retina.
Estrabisme manifest i no corregit.
Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
Discromatòpsies.
Glaucoma.
Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que
realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual.
Agudesa auditiva que suposi una pèrdua igual o superior al 25% de l’agudesa
normal en ambdues oïdes. No s’admetrà audífon.
Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en
comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.
Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes
vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.
Trastorns en la parla. Quequesa.

Data 18-9-2018

12. ALTERACIONS DELS ÒRGANS DELS SENTITS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

A

11. INFECCIONS

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

cdcb19a39b324195a55c0cd6e7b599f6001

Url de validació

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

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: 2517/2018
Referència:

La comprovació i valoració de les diferents exploracions a què fa referència aquest
quadre es farà única i exclusivament al centre mèdic designat pel Tribunal
qualificador i els seus resultats sempre han de referir-se al moment de l’exploració.

Tema 3.- LA POBLACIÓ DE CORBERA DE LLOBREGAT: Estructura social i
geogràfica. Divisió territorial i nomenclàtor. Entramat cultural i associatiu.
Estructura orgànica de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. Ordenances
Municipals.
Tema 4.- LA POLICIA LOCAL: Principis d’actuació i funcions. Col·laboració i
cooperació. Estructura i organització. Accés i promoció. Règim estatutari. Règim
disciplinari.
Tema 5.- DRET ADMINISTRATIU: Els reglaments. Procediment i acte administratiu.
Potestat sancionadora. Procediment sancionador.
Tema 6.- DRET PENAL I: Delictes contra les persones: Homicidi, assassinat i
avortament; les lesions; les tortures i d’altres delictes contra la integritat moral.

Tema 8. DRET PENAL III-Delictes contra la salut pública. Delictes contra la
seguretat del trànsit.
Tema 9.- DRET PENAL III: Delictes contra l’ordre públic: Atemptat, resistència i
desobediència. Els desordres públics.
Tema 10.- SEGURETAT CIUTADANA I: Identificacions en via pública. Consum i
tinença de drogues. Tinença d’armes. Els controls policials.
Tema 11.- SEGURETAT CIUTADANA II: Baralles i alteracions de l’ordre. Reunions i
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Tema 7.- DRET PENAL II: Delictes contra el patrimoni: furt, robatori i extorsió; el
robatori i el furt d’ús de vehicles; els danys. Delictes contra el medi ambient i la
seguretat col·lectiva: estralls i incendis.

Pàg. 16-17

Tema 2.- EL MUNICIPI: Organització, territori, i població. Alcalde, Tinents d’Alcalde
i Regidors. El Ple. La Comissió de Govern. Les comissions informatives. Ordenances,
decrets i bans.

CVE 2018034168

Tema 1.- CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978: Drets i llibertats públiques.
Protecció, garanties i suspensió dels drets i llibertats.

Data 18-9-2018

ANNEX 3

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Processos neoplàsics.
Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques
Malalties autoimmunes.
Diàtesi al·lèrgica.
Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui
comprometre la funció policial.

A

15. ALTRES

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

cdcb19a39b324195a55c0cd6e7b599f6001

Url de validació

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

manifestacions. Actes esportius i culturals.
Tema 12.- POLICIA JUDICIAL I: Competències de les Policies Locals. L’atestat. Les
diligències. La detenció: la forma; els drets del detingut; l’habeas corpus.

Tema 18.- POLICIA DE TRÀNSIT III: L’educació per la mobilitat segura. Campanyes
preventives i informatives.
Tema 19.- POLICIA ASSISTENCIAL I: La intervenció en els conflictes privats a
requeriment. Funcions d’auxili i ajuda. Toxicomanies. La indigència. La gent gran.
Les persones malaltes mentals.
Tema 20.- POLICIA ASSISTENCIAL II: Actuació amb menors d’edat. L’absentisme
escolar. Els maltractaments. La violència de gènere.

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

cdcb19a39b324195a55c0cd6e7b599f6001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Pàg. 17-17

Tema 17.- POLICIA DE TRÀNSIT II: Actuació en els accidents de trànsit. L’atestat
en els accidents: les diligències.

CVE 2018034168

Tema 16.- POLICIA DE TRÀNSIT I: Competències dels municipis. Llei de Seguretat
Viària, Reglament General de Circulació, Reglament General de Conductors,
Reglament General de Vehicles ordenances de circulació. Les denúncies i el
procediment sancionador en matèria de trànsit.

Data 18-9-2018

Tema 15.- POLICIA ADMINISTRATIVA II: Condicions dels locals. Horaris.
Aforaments. Dret d’admissió. Sorolls. Consum i menors. Consum de drogues en
establiments. Alteracions de l’ordre en establiments.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tema 14.- POLICIA ADMINISTRATIVA I: Ocupacions de via pública. Venda
ambulant. Vehicles abandonats i residus sòlids urbans. Contaminació ambiental:
abocaments, fums i sorolls.

A

Tema 13.- POLICIA JUDICIAL II: L’escorcoll a persones, vehicles, domicilis i locals.

