Dimarts, 22 de gener de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
ANUNCI
En aplicació al que disposa l’article 76 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa pública la
convocatòria següent:
Places: dues, més les vacants que es produeixin fins l’inici del primer exercici de la fase d’oposició.
Règim: funcionari de carrera.
Categoria: agent de la Policia Local.
Escala: bàsica.
Sistema de provisió: concurs oposició lliure.
Data publicació bases: en aquest Butlletí i en aquesta mateixa data.
Termini presentació d’instàncies: Vint dies naturals comptats a partir del següent al de l’anunci d’aquesta convocatòria
en el Diari Oficial de la Generalitat.
Règim de recursos: Contra les convocatòries i els actes que esgotin la via administrativa es podrà interposar recurs
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la publicació de l’anunci o notificació, segons
procedeixi davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Contra aquestes Bases es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats a
partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat, i davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal
superior de justícia de Catalunya, de conformitat amb el que estableix l'article 58 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 14 de desembre de 2012 va aprovar la convocatòria per a la
provisió de dues places d'agent del Cos de la Policia Local regit per les següents:
Bases
PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte d'aquest concurs oposició lliure la provisió de dues places d'agent del Cos de la Policia Local, escala bàsica,
grup C1, de funcionaris de carrera de l'Ajuntament, que actualment es troben en situació vacant i en condicions de
cobrir-se, més les vacants que es produeixin fins l’inici del primer exercici de la fase d’oposició.

SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS
Per ser admesos/admeses a les proves serà necessari:
a.- Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
b.- Tenir divuit anys i no haver complert els trenta sis, referits ambdós límits a la data de finalització del termini per a la
presentació d’instàncies.
c.- Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada 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 o superior.

1

CVE-Núm. de registre: 022013001074

Les places objecte de la convocatòria es poden adscriure a qualsevol dels torns existents en el departament de la
Policia Local.
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Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació.
d.- 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.
e.- No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar
separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de
rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
f.- Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A, B i BTP. Aquest últim permís podrà obtenir-se abans
del nomenament com a funcionari/a en pràctiques o abans de la finalització del curs selectiu.
g.- Tenir una alçada mínima d'1,65 metres les dones i 1,70 metres els homes.
h.- Declarar, mitjançant jurament o promesa, que es compromet a portar armes.
i.- Acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l’escrita, de nivell B. Aquest
coneixement s’acredita en la forma prevista a l’article 3.2, a) i b) del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del
coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les
administracions públiques de Catalunya (DOG 3660, de 19 de juny de 2002); o amb la superació de la prova específica
de coneixement del català prevista en aquestes bases.
j.- Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb La Llei
16/1991, les disposicions que la despleguin i el reglament del Cos.
TERCERA.- SOL·LICITUDS
Qui desitgi participar en el Concurs Oposició haurà de:
a.- Presentar la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament en el termini de vint dies naturals a partir de l'endemà de
la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Les instàncies també podran presentar-se en la forma autoritzada per l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
b.- Manifestar en la instància que l'aspirant reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per ser admès.
c.- Acompanyar la instància amb el diploma acreditatiu d'haver superat el curs bàsic de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya o un altre d'homologat, en cas que es tinguin.
Adjuntar també fotocopia dels permisos de conduir fixats en els requisits i certificat del nivell B de coneixement de
català, en cas que es tingui.
Qui reuneixi algun altre dels mèrits fitxats en la fase de concurs, haurà d'aportar-ne el justificant juntament amb la
instància.

e.- Comprometre's a prestar jurament o promesa acatant la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, i respectar i
observar l'Estatut d'autonomia, com a norma institucional bàsica de Catalunya; d'acord amb l'article 6 de la Llei 16/1991,
de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya.
f.- Formular compromís, amb declaració jurada o promesa, de portar armes.
A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindrà en compte les dades que es facin constar a la sol·licitud, i serà
responsabilitat seva la veracitat de les dades. Així mateix, en qualsevol moment del procés selectiu, el tribunal de la
convocatòria pot requerir a les persones aspirants, l’acreditació de les dades que han fet constar a la sol·licitud,
mitjançant la presentació de qualsevol document oficial acreditatiu.
QUARTA.- LLISTA D’ASPIRANTS
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, l’Alcaldia dictarà resolució aprovant la relació provisional d’aspirants
admesos i exclosos; que s’exposarà al Taulell d’Anuncis de la Corporació. En el termini de DEU DIES, a comptar de des
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d.- Manifestar que l'aspirant reuneix les condicions per exercir les funcions que li puguin ser encomanades com a agent
de Policia Local, d'acord amb la Llei 16/1991, de 10 de juliol de policies locals de Catalunya.
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l’endemà d’aquesta publicació els aspirants declarats exclosos podran, si és el cas, esmenar o reparar les deficiències
que s’hi hagin observat.
Finalitzat el termini d’esmenes o reparació de deficiències, l’Alcaldia dictarà nova resolució en què s’aprovarà
definitivament la llista d’admesos i exclosos en el procés del selecció.
Si no es presenta cap esmena ni reclamació durant l’esmentat el termini, la relació provisional esdevindrà definitiva
sense que calgui cap publicació més al respecte.
Les reclamacions presentades s’acceptaran o refusaran amb una resolució de l’Alcaldia que es farà pública Tauler
Virtual d'Edictes de la Corporació (http://oficinavirtual1.esplugues.cat/sede/JSP/sede/portal/index.jsp), amb expressió del
règim de recursos.
Llevat de la publicació de les Bases i la convocatòria, la resta d’actes i notificacions relacionades amb aquest procés es
faran en el Tauler Virtual d'Edictes de la Corporació (http://oficinavirtual1.esplugues.cat/sede/JSP/sede/portal/index.jsp) i
a la pàgina web: www.esplugues.cat.
CINQUENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR
El Tribunal qualificador del concurs oposició quedarà constituït de la manera següent:
PRESIDENT: La Directora de Planificació i Desenvolupament de Persones del Servei de Gestió de les Persones. I, com
a substitut d’ella, el Coordinador d’Innovació en la Gestió, que farà la funció de secretària.
VOCALS:
Un representant de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i substitut.
Un representant de la Direcció General de Seguretat Ciutadana i substitut.
Un comandament d’escala intermitja i substitut de la mateixa escala.
El director d’Esports i Equipaments de la corporació i, en substitució d’ell, un tècnic d’esports.
A fi d’assessorar l’òrgan de selecció en matèria d’acreditació i coneixement de la llengua catalana, a les sessions del
Tribunal en què sigui necessari hi assistirà, amb veu i sense vot, un assessor/a designat pel Centre de Normalització
Lingüística en el qual està integrat l’Ajuntament.
El Tribunal podrà comptar també, si així ho creu convenient, la incorporació d’assessors especialistes, amb veu i sense
vot, perquè col·laborin en l’execució de les proves. Aquests assessors assistiran exclusivament a les sessions les quals
siguin requerits.
Tots el membres del Tribunal seran designats per Decret de l'Alcaldia.
Aquesta resolució també fixarà dia i hora d’inici del primer exercici (aptitud física).
Els membres del Tribunal s'hauran d'abstenir de formar-ne part quan concorrin les circumstàncies previstes legalment.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat més un dels seus membres.
SISENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ
El Tribunal qualificador podrà determinar la realització d’una o més proves en una sola sessió o d’alterar l’ordre per
garantir el bon funcionament del procés però, en aquest cas, la puntuació de cada una quedarà condicionada a la
superació de tots els anteriors quan aquests siguin eliminatoris.
SETENA.- DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS I EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ
La fase de concurs consistirà en la valoració dels mèrits que consten a l’annex d’aquestes bases.
La valoració de mèrits es farà només a aquells aspirants que hagin superat els tres primers exercicis de la fase
d’oposició (aptitud física, coneixement de la llengua catalana i coneixements generals i teòrics).
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La composició del Tribunal, tan aviat com sigui coneguda i amb un mínim de quinze dies d’anticipació a l’inici de les proves,
es publicarà Tauler Virtual d'Edictes de la Corporació (http://oficinavirtual1.esplugues.cat/sede/JSP/sede/portal/index.jsp) i
en el web municipal, a efectes de possibles recusacions o abstencions.

Dimarts, 22 de gener de 2013
La fase d'oposició constarà de sis exercicis que es desenvoluparan de la manera prevista en aquestes bases.
Per a cadascuna de les proves es realitzarà un crida única. Els aspirants que no compareguin a la crida del Tribunal en
el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.
Les persones aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves proveïdes del DNI, passaport o permís de conduir;
la seva presentació podrà ser exigida pel tribunal en tot moment. La manca de presentació d’aquesta documentació
determinarà l’exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu.
Si el Tribunal té coneixement que algun dels aspirants no posseeix íntegrament els requisits per aquesta convocatòria,
podrà proposar, en qualsevol moment del procés selectiu, amb audiència prèvia a l’interessat, la seva expulsió del
procés sense perjudici de la falsedat en la instància en que hagi pogut incórrer.
El desenvolupament dels exercicis d’oposició serà el següent:
Primer exercici.- Aptitud física.
Aquest exercici serà obligatori i eliminatori.
Per a la realització d’aquesta prova els aspirants han de lliurar al Tribunal un certificat mèdic oficial en el qual es faci
constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació de l’esmentat
certificat comportarà l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.
Consistirà en la realització de les provés físiques següents:
a.- Resistència. Córrer una distància de 1.000 metres en el mínim temps possible. Podrà alternar-se carrera i marxa. Es
puntuarà tal com s'indica en el Quadre 1, Annex IV d’aquestes bases.
b.- Potència de cames. Salt de longitud sense carrera. Es realitzaran tres intents i puntuarà aquell en què s'hagi
aconseguit una distància major. Es puntuarà tal com s'indica en el Quadre 3 Annex IV d’aquestes bases.
c.- Potència de braços. Llançament d'una pilota medicinal des de la posició dempeus, amb una cama avançada, fins a la
màxima distància possible. Es faran 3 llançaments i es puntuarà aquell en el qual la longitud aconseguida sigui més
gran. Es puntuarà d'acord amb el que s'estableix en l'Annex IV, Quadre 4 d’aquestes bases. La pilota utilitzada per fer
els llançaments serà de 5 Kg de pes per als homes i de 3 Kg de pes per a les dones.
d.- Velocitat. Córrer una distància de 50 metres en el mínim temps possible. Es puntuarà tal com s'indica en el Quadre 2
Annex IV d’aquestes bases.
Aquest exercici es qualificarà fins un a màxim de 10 punts. Per superar l’exercici caldrà obtenir cinc o més punts de
mitjana de les puntuacions de totes les subproves. Els aspirants que no obtinguin la puntuació mínima de cinc punts o
que en alguna de les subproves obtinguin zero punts, quedaran eliminats del procés selectiu.
Segon exercici.- Coneixement de la llengua catalana.

Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat abans de l’inici d’aquest primer exercici,
el nivell B de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en algun procés de selecció per a
l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llegua catalana del
mateix nivell o superior al que s’hi esmenta, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.
Per a la resta d’aspirants, la prova serà obligatòria i eliminatòria i es qualificarà com d’apte o no apte.
Tercer exercici.- Coneixements generals i teòrics.
Obligatori i eliminatori, inclourà dues subproves:
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Consisteix en la realització d’exercicis ortogràfics, morfològics i sintàctics i de comprensió de la llengua catalana de
nivell B i, si escau, en una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals.
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a.- Desenvolupar un tema, escollit pel Tribunal, entre els que consten a l’Annex 3 - Primera part d’aquestes bases. El
Tribunal determinarà també el temps màxim per a la realització d’aquesta subprova. Es valorarà la capacitat d’exposició
i el contingut.
La prova es qualificarà fins a 10 punts. Per superar-la caldrà obtenir un mínim de 5 punts.
b.- Contestar per escrit, en el temps que també determini el Tribunal, una bateria de preguntes curtes, proposades per
l’òrgan de selecció. El 50% de les preguntes seran relatives a coneixements de cultura general, a nivell de la titulació
acadèmica requerida, i el 50% restant relatives a coneixements sobre l’actualitat social, cultural i política.
A cada resposta correcta se li assignarà el 100% de la puntuació i a les errònies restaran el 25%. Les no contestades no
penalitzaran.
La prova es qualificarà fins a 10 punts. Per superar-la caldrà obtenir un mínim de 5 punts.
La qualificació final del tercer exercici serà la suma de les dues puntuacions, sempre i quan hagin superat en totes dues
el mínim exigit.
Quart exercici.- Proves psicotècniques.
De caràcter obligatori i eliminatori, consistirà en la realització de proves aptitudinals i proves de personalitat referides al
perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials (incloent la utilització d’armes). Les proves aplicades estaran
formades per bateries de tests objectius que compleixen 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.
El Tribunal encarregarà la realització de les proves incloses en aquest exercici a persones tècniques especialitzades en
proves psicotècniques de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o a Coordinació de Policies Locals de Catalunya.
L’exercici es qualificarà com a apte o no apte.
Cinquè exercici.- Entrevista personal.
De caràcter obligatori, amb objecte de comprovar de forma global el perfil professional en relació al de les places que
s’han de cobrir. Es qualificarà de 0 a 1 punts. El tribunal podrà disposar, durant la realització d’aquesta prova, de
l’assessorament de tècnics o especialistes. Els resultats possibles de valoració seran els varem següents: mínima
puntuació) 0, 1, 2 i 3 punts (màxima puntuació).
Sisè exercici.- Reconeixement mèdic.
De caràcter obligatori i eliminatori, a càrrec de metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en els i
les aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes a l’Annex d’aquestes bases.
Aquest reconeixement només el passaran els i les aspirants que hagin obtingut les puntuacions més altes en el procés
selectiu (sumades les obtingudes en la fase de concurs i les de la fase d’oposició), en nombre igual al de places a
cobrir. Si entre aquests es produeix alguna baixa, voluntària o per desqualificació, es convocarà els i a les aspirants que
tinguin les puntuacions immediatament inferiors per ordre de prelació.

VUITENA.- QUALIFICACIÓ DELS ASPIRANTS
El Tribunal farà pública la relació d’aspirants que han superat cada un dels exercicis el mateix dia en que s’adoptin els
acords de qualificació, fent esment respecte de la resta d’aspirants, si ni ha, que no han obtingut la puntuació mínima
requerida per superar l’exercici.
La qualificació final de cada aspirant serà la suma de les qualificacions obtingudes a les fases de concurs i d’oposició.
Els aspirants que siguin considerats aptes 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.
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Es qualificarà com a apte o no apte.
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Els aspirants proposats hauran de presentar al Servei de Gestió a les Persones de l’Ajuntament, en el termini màxim de
vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base primera, excepció feta del certificat acreditatiu
de tenir els coneixements específics per poder conduir vehicles prioritaris.
Qui tingui la condició de funcionari públic està exempt de justificar documentalment els requisits que no requereixin
actualització. Únicament haurà 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
acreditativa dels requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran anul·lades totes les
seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.
NOVENA.- CURS ESPECÍFIC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES
Per accedir a la condició de funcionari de carrera, els/les aspirants nomenats en pràctiques han de superar el Curs de
Formació Bàsica que imparteix l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Queden exempts aquells aspirants que
hagin acreditat haver superat l’esmentat curs (o un altre d’homologat per l’Institut de Seguretat Pública) amb anterioritat.
A efectes d’aquest procés de selecció la qualificació del curs serà d’apte o no apte, sens perjudici que l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya emeti una puntuació. Els i les aspirants considerats no aptes queden exclosos del
procés selectiu corresponent i cessaran en la condició de funcionaris en pràctiques.
Els/les aspirants que hagin superat el Curs selectiu, o hagin acreditat que l’havien superat amb anterioritat, realitzaran
un període de pràctiques al municipi, com a prova obligatòria i eliminatòria.
La qualificació del període de pràctiques és d’apte o no apte. Els i les aspirants que obtinguin la qualificació de no apte/a
quedaran exclosos del procés selectiu.
El període de pràctiques serà de nou mesos. Durant el període de pràctiques el Cap de la Policia i un funcionari del Cos
de la Policia, escala intermèdia, seran els avaluadors i presentaran al Tribunal una proposta de valoració dels i les
aspirants, basada en el ítems aconducta’ls següents: els coneixements del treball, les habilitats socials i de
comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició personal envers el treball i el treball en equip, la
responsabilitat, l’adaptació a l’organització, la iniciativa, la confiança en si mateix, el judici pràctic i l’autocontrol.
Per poder iniciar aquest període els aspirants, que no ho hagin fet amb anterioritat, hauran de presentar al Servei de
Gestió a les Persones de la corporació el certificat de validesa per conduir vehicles prioritaris. Si no ho fan així,
quedaran eliminats del procés selectiu.
Durant el curs selectiu, Curs de Formació Bàsica, les persones aspirants hauran de percebre les retribucions que per
aquest personal funcionari en pràctiques estableix la normativa vigent, que són les bàsiques corresponent al grup C2 i
es troben en situació d’alta en el règim de la seguretat social.

La superació del curs selectiu i del període de pràctiques són condicions indispensables per poder ser nomenat
funcionari de carrera. Els/les aspirants que siguin considerants no aptes en alguna d’aquestes proves quedaran
eliminats del procés selectiu.
Els/les aspirants que hagin superat el període de pràctiques seran proposats a l’alcaldia per ser nomenats funcionaris
de carrera i, per tant, per ocupar qualsevol dels llocs de treball d’agents vacants.
DESENA.- INCIDÈNCIES
El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el
funcionament correcte del procés selectiu.
ONZENA.- RECURSOS
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcaldessa o de la Junta de Govern Local, 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,
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Un cop iniciades les pràctiques en el Municipi, els aspirants rebran les remuneracions que corresponen al grup C1 del
lloc de treball desenvolupat.
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d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, 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 els Jutjats del contenciós administratiu de Barcelona, 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 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’alcaldessa.
Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.
ANNEX I
Fase de concurs
1.- Experiència (fins un màxim de 4 punts):
- Per haver exercit com a mínim un any d'agent de policia local 0,5 punts per any, amb un màxim de 2,5 punts.
- Per haver exercit com a mínim un any com altres cossos policials. 0.25 punts per any, amb un màxim de 1,5 punts.
2.- Titulacions acadèmiques:
- BUP, FP2n grau o equivalent, Batxiller, 0.5 punts*.
- Diplomatura, relacionada amb el lloc de treball, 0.75 punts.
- Llicenciatura, relacionada amb el lloc de treball, 1 punt.
No serà acumulable la puntuació de la titulació (BUP, FP2n grau o equivalent, Batxiller) amb la que s’obté de la titulació
universitària (Diplomatura, Llicenciatura).
3.- Per cursos realitzats que tinguin relació amb les funcions pròpies del lloc objecte de convocatòria, fins un màxim de 3
punts, a valorar pel Tribunal segons el criteri següent:
a.- Per cursos de 10 a 24 hores lectives, 0,15 punts per cada una de les acreditacions.
b.- Per cursos de 25 a 39 hores lectives, 0,25 punts per cada una de les acreditacions.
c.- Per cursos de més de 40 hores lectives (només comptaran els cursos complets i no assignatures o crèdits separats),
0,50 punts per curs acreditat.
d.- Per cursos que no especifiquen hores, 0,05 punts per cada acreditació.

ANNEX II
QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES
Primera part.- Anamnesi.
Segona part.- Antropometria.
A.- Alçada: Com a mínim serà d'1,70 metres per als homes i d'1,65 metres per a les dones.
B.- Pes: Quedaran exclosos els aspirants amb alteracions del pes. Per portar a terme aquesta prova s'utilitzarà l'índex
de massa corporal: Pes (Kg) / Alçada (M2), quedaran exclosos aquells aspirants el pes dels quals es desviï en més d'un
20% de les següents quotes: per a homes entre 20,1 i 25, i per a dones entre 18,7 i 23,8.
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4.- Per nivell de coneixement de la llengua catalana superior al requerit: 0,5 punts.

Dimarts, 22 de gener de 2013
C.- Dinamometria: Les xifres recollides amb dinamòmetre de Block hauran de ser superiors a 30 (mà dominant) i 25 (mà
no dominant) per a homes, i 25/20, respectivament, per a dones.
D.- Capacitat vital: Haurà de ser superior a 3,5 l. per a homes i 3,0 l. per a dones.
Tercera part.- Exploració física.
Quedaran exclosos els aspirants que presentin qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui
comprometre la funció policial, fent especial menció als següents apartats:
A.- Aparell cardiovascular.
1.- Auscultació. Quedaran exclosos aquells als que se’ls hi detecti alteracions orgàniques del cor o grans vasos arterials.
2.- Tensió arterial. Quedaran exclosos els aspirants afectats d'hipertensió arterial, diagnosticada aquesta, mitjançant tres
preses que detectin xifres tensionals superiors a 160/95, en tres moments diferents.
3.- Oscilometria. Quedaran exclosos els aspirants amb alteració de la circulació arterial que reflecteixin xifres
d’oscilometria inferior a 1 en qualsevol de les extremitats inferiors.
4.- Signes d'insuficiència venosa superficial i/o profunda. Quedaran exclosos els o les aspirants que presentin marcats
signes de flebectasies i/o edemes maleolars.
5.- Exploració radiològica i electrocardiografia. Quedaran exclosos els aspirants que presentin insuficiència cardíaca,
malformació o lesions adquirides del cor o grans vasos, insuficiència coronària, trastorns de la conducció o del ritme
cardíac y pericarditis activa residual.
B.- Aparell respiratori.
1.- Quedaran exclosos els aspirants que presentin signes o símptomes de patologia respiratòria objectivable
radiològicament o espiromètricament.
2.- Inspecció de les vies aèries superiors. Quedaran exclosos els aspirants que presentin alteracions del septe nasal
que dificultin o impedeixin en un 25% la respiració nasal correcta, o del flux respiratori nasal demostrable mitjançant
proves complementàries.
C.- Aparell locomotor.
1.- Quedaran exclosos els aspirants que presentin paràlisi, distròfia, deformació o absència de qualsevol membre.
2.- Quedaran exclosos els aspirants que presentin a la exploració física, escoliosi, lordosi o cifosi.
3.- Quedaran exclosos els aspirants que presentin alteracions de l'extremitat inferior (genoll valg, genoll var, genoll
recorbat, peu equinvoaro o peu cavus).
4.- Seran exclosos els aspirants que presentin malformacions o malalties degeneratives de la columna vertebral.

1.- Palpacions. Quedaran exclosos els aspirants que presentin visceromegalias o hèrnies.
E.- Aparell genitourinari. Quedaran exclosos els aspirants que presentin:
1.- Malformacions o lesions greus del tracte genitourinari.
2.- Disfuncions urogenitals cròniques.
3.- Greus nefropaties o insuficiència renal de qualsevol etiologia.
4.- Litiasi crònica del tracte urinari.
F.- Vista.
1.- Agudesa visual: Quedaran exclosos els aspirants que presentin miopia, hipermetropia o qualsevol altre trastorn que
a criteri mèdic suposi una pèrdua de l’agudesa visual que limiti per a la funció policial. La visió binocular no podrà ser
inferior a 2/3 de la visió normal.
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D.- Aparell digestiu.
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2.- Quedaran exclosos els aspirants que presentin cataractes.
3.- Quedaran exclosos els aspirants que presentin estrabisme accentuat.
4.- Quedaran exclosos els aspirants que presentin discromatopsia.
G.- Agudesa auditiva.
1.- Quedaran exclosos els aspirants amb una agudesa auditiva que suposi una pèrdua de 35 o més dB entre 1.000 i
3.000 Hz o de 45 dB a 4.000 Hz. En tot cas, que no compleixin amb els criteris de normalitat en el seu límit auditiu
d'acord amb la NIOSH "Ocupational Expresure to Noise". Criteria Document 1972 (73-11001).
H.- Sistema nerviós.
1.- Exploració del sistema nerviós perifèric. Quedaran exclosos els aspirants que presentin alteracions del sistema
nerviós perifèric.
2.- Exploració del sistema nerviós extrapiramidal. Quedaran exclosos els aspirants que presentin símptomes d'afectació
extrapiramidal.
I.- Pell, fàneres i glàndules exocrines.
Quedaran exclosos els aspirants que presentin patologia, malformacions, cicatrius o tatuatges que per la seva extensió
o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar-ne la identificació.
Quarta part.- Proves complementàries.
1.- Analítica de sang: Com a mínim es practicarà: Hemograma., fórmula leucocitària, gamma GT, glucosa, àcid úric,
creatinina. Marcadors d’hepatitis B i C.
2.- Analítica d'orina: Proteïnes i sediment. Marcadors referits al consum de drogues d’abús.
3.- Radiologia del tòrax, de front i de perfil.
4.- Electrocardiograma basal.
5.- Espirometria.
6.- Audiometria.
7.- Control visió.

Quedaran exclosos els aspirants que no presentin declaració signada d’acceptació de l’administració de la vacuna
antihepatitis B i/o antitetànica, segons els resultats dels marcadors d’hepatitis.
ANNEX III
Coneixements Generals i Teòrics:
Tema 1.- La Constitució espanyola. Principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Funcions assignades
a les forces i cossos de seguretat.
Tema 2.- L'Estat de les autonomies. L'Estatut d'autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya.
Tema 3.- El règim local a Catalunya. Classes d’entitats locals. La Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Tema 4.- Funció normativa de les corporacions locals. Ordenances i reglaments.
Tema 5.- Funció Pública Local: tipus de personal al servei de les entitats locals. Estructura i organització dels policies
locals segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol.

9

CVE-Núm. de registre: 022013001074

Quedaran exclosos els aspirants als quals a través dels resultats de les proves complementàries, se'ls diagnostiquessin
afeccions cròniques o consum, demostrable mitjançant test de confirmació, de drogues o qualsevol substància
psicotròpica.

Dimarts, 22 de gener de 2013
De seguretat i policia:
Tema 6.- Drets i deures dels funcionaris públics locals. Especial menció al règim d’incompatibilitats de la Policia Local i
el seu règim disciplinari.
Tema 7.- La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals. Disposicions generals. Coordinació. Funcions dels cossos
de Policia Local.
Tema 8.- Marc legal de la seguretat de l’Estat: forces i cossos de seguretat:
La llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
Principis bàsics d’actuació de les forces i cossos de seguretat.
Disposicions estatutàries de les forces i cossos de seguretat.
Forces i cossos de seguretat de l’estat.
Tema 9.- La Llei sobre trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària: Reglament general de circulació. Reglament
general de conductors. Documentació de conductors i vehicles. Infraccions. Denuncies. Competència sancionadora.
Recursos. Informes i oficis. Normes de comportament en la circulació. Senyalització de les vies. Definicions.
Tema 10.- L'Ordenança de convivència ciutadana de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
Tema 11.- Delictes en què poden incórrer els membres de la Policia Local en l'exercici de les seves funcions. Distinció
dels diferents delictes.
Tema 12.- Ètica Policial. Relació amb els ciutadans. Deures envers l'Ajuntament, els superiors, els companys i el servei.
Els compromisos de servei de la policia local d’Esplugues.
Tema 13.- Actuació de la Policia Local en accidents, incidents i denúncies. La investigació. L'atestat. L'alcoholèmia. L'ús
de l'arma de foc.
Coneixements de l’entorn i de la corporació:
Tema 14.- La ciutat d’Esplugues: límits. Els barris: aproximació a la realitat social de cadascun. Plànol policial.
Tema 15.- Estructura orgànica de l’Ajuntament d’Esplugues: l’organigrama administratiu. Les àrees. L’organigrama
polític. Les regidories delegades.
Tema 16.- El sistema de gestió de l’Ajuntament d’Esplugues. Els processos: classes.
Tema 17.- Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial. Principals variables de l’estructura econòmica i social
de Catalunya.
Tema 18.- La immigració i la societat multicultural. La igualtat d’oportunitats dels homes i les dones.
ANNEX IV
Quadre 1
Carrera de 1.000 metres.
Les puntuacions es passaran a base 10.
PUNTS PER A HOMES
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

PUNTS PER A DONES

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
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TEMPS
3’ o menys
Entre 3’01” i 3’10”
Entre 3’11” i 3’15”
Entre 3’16” i 3’20”
Entre 3’21” i 3’25”
Entre 3’26” i 3’30”
Entre 3’31” i 3’35”
Entre 3’36” i 3’40”
Entre 3’41” i 3’45”
Entre 3’46” i 3’50”
Entre 3’51” i 4’00”
Entre 4’01” i 4’10”
Entre 4’11” i 4’15”
Entre 4’16” i 4’20”
Entre 4’21” i 4’25”
Entre 4’26” i 4’30”
Entre 4’31” i 4’35”
Entre 4’36” i 4’40”
Entre 4’41” i 4’45”
Entre 4’46” i 4’50”
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TEMPS
Entre 4’51” i 5’00”
Entre 5’01 i 5’10”
Entre 5’11” i 5’20”
Entre 5’21” i 5’30”
Entre 5’31” i 5’40”
Entre 5’41 i 5’50”
Entre 5’51” i 5’55”
Entre 5’56” i 6’00”
Més de 6’00”

PUNTS PER A HOMES
3
2
1
0

PUNTS PER A DONES
8
7
6
5
4
3
2
1
0

PUNTS PER A HOMES
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

PUNTS PER A DONES

PUNTS PER A HOMES
23
22
21
20
19
18
17
16

PUNTS PER A DONES

Quadre 2
Velocitat: carrera de 50 metres.
Les puntuacions es passaran a base 10.
TEMPS
Menys de 6”.8
6”.8
6”.9
7”.0
7”.1
7”.2
7”.3
7”.4
7”.6
7”.8
8”.0
8”.2
8”.4
8”.6
8”.8
9”.0
9”.1
9”.2
9”.3
9”.4
9”.5
9”.6
9”.7
9”.8
9”.9
10”
Més de 10”

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
6
3
1
0
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Quadre 3
Salt de longitud sense carrera.
Les puntuacions es passaran a base 10.
METRES
Més de 2,50
2,50
2,45
2,40
2,35
2,30
2,25
2,20
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METRES
2,15
2,10
2,05
2,00
1,95
1,90
1,85
1,80
1,75
1,70
1,68
1,66
1,64
1,62
1,60
1,58
1,55
1,53
1,50
1,47
1,45
1,42
1,40
Menys d’1,40

PUNTS PER A HOMES
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

PUNTS PER A DONES
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Quadre 4
Llançament de pilota medicinal.
Les puntuacions es passaran a base 10.
PUNTS
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
6
4
2
1
0
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METRES
10 o més de 10
Entre 9,5 i 9,99
Entre 9,0 i 9,49
Entre 8,5 i 8,99
Entre 8,0 i 8,49
Entre 7,5 i 7,99
Entre 7,0 i 7,49
Entre 6,5 i 6,99
Entre 6,0 i 6,49
Entre 5,5 i 5,99
Entre 5,00 i 5,49
Entre 4,5 i 4,99
Entre 4.0 i 4,49
Entre 3,5 i 3,99
Entre 3,0 i 3,49
Entre 2,5 i 2,99
Entre 2,0 i 2,49
Menys de 2
Esplugues de Llobregat, 15 de gener de 2013
L’alcaldessa, Pilar Díaz Romero

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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