Dimarts, 31 d'octubre de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Manlleu
ANUNCI
De conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals, es fa públic que per resolució d'Alcaldia de data 23/10/2017 es van aprovar els
següents acords:
"Primer. Avocar, puntualment per a la presa dels següents acords, la competència que aquesta Alcaldia va delegar a la
Junta de Govern Local relativa a l'aprovació de bases selectives i convocatòries de processos selectius.
Segon. Aprovar la modificació de les bases selectives, d'acord amb les indicacions i algunes de les recomanacions de la
Subdirecció General de Coordinació de la Policia, i que s'adjunten annexes a aquest acord i que han de regir el procés
de selecció de personal per proveir quatre places d'Agent de policia local, incloses en l'Oferta Pública d'Ocupació del
2017, com a personal funcionari; les quals seran de compliment obligatori per l'Ajuntament, pels tribunals que han de
qualificar les proves i pels aspirants que hi participin.
Tercer. Obrir un nou termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu per cobrir les següents places vacants de
la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Manlleu prevista a l'oferta pública d'ocupació del 2017, amb
subjecció a les bases esmentades anteriorment:
Denominació de la plaça: Agent de policia local.
Classificació: escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria bàsica agent.
Grup: C2.
Nombre de vacants: 4.
Quart. Publicar la modificació d'aquestes bases, conjuntament amb el nou termini de presentació de sol·licituds, en el
Butlletí Oficial de la Província, en el tauler electrònic municipal d'anuncis, i un extracte d'aquestes, conjuntament amb la
convocatòria, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de l'Estat.
Cinquè. Disposar que el termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la
publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de l'Estat. En cas
que la publicació no sigui simultània, el termini finirà al cap dels vint dies naturals següents des de la darrera publicació
en els dos diaris oficials abans esmentats.
Sisè. Disposar que els successius anuncis es publicaran exclusivament en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament.

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR QUATRE PLACES DE L'ESCALA
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, CATEGORIA BÀSICA
AGENT.
1.-OBJECTE:
1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs-oposició de quatre places de l'escala
d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria bàsica agent, de la plantilla de
funcionaris de l'Ajuntament de Manlleu.
1.2. Aquesta plaça pertany al grup de classificació C, subgrup C2, a què es refereix l'article 76 del 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.
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Setè. Notificar aquests acords a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i a la Direcció General d'Administració de
Seguretat de la Subdirecció general de coordinació de la policia del Departament d'Interior, als efectes de designació
dels membres del Tribunal qualificador.
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1.3. Les funcions que corresponen al personal funcionari de l'escala d'administració especial, subescala serveis
especials, classe policia local són les previstes a l'article 39.2.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
1.4. La convocatòria d'aquesta plaça està vinculada a la provisió del lloc de treball d'agent (codi 1.003, de la RLT),
reservat a personal funcionari, de l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local.
1.5. Les retribucions que corresponen al lloc de treball associat a la plaça convocada són de 28.667,66 EUR per al
2017.
1.6. Fins a la resolució d'aquesta convocatòria, no es poden amortitzar, transformar ni modificar substancialment les
places convocades, si no és en compliment de les normes de procediment administratiu.
1.7. Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la Junta de Govern Local en la
sessió de 13 d'octubre de 2015, publicades íntegrament en el tauler electrònic d'anuncis municipal de l'Ajuntament de
Manlleu i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 d'octubre de 2015, amb CVE número de registre
022015023257 i extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6994 de 10 de novembre de 2015.
1.8. Els/les aspirants donen 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 i,
especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.
1.9. Els aspirants que, tot i haver superat les proves de la fase d'oposició i/o concurs, no siguin proposats per ser
nomenats o contractats perquè no superin el procés selectiu s'incorporaran a una borsa de treball que l'Ajuntament de
Manlleu utilitzarà per cobrir les vacants temporals que es produeixin al llarg del proper exercici o fins que es repeteixi
una nova convocatòria de grups i subgrups o escales i subescales idèntics o grups assimilats idèntics en el cas de
personal laboral, ja siguin derivades de contingències comunes com de situacions administratives amb dret a reserva
del lloc de treball o de llocs vacants amb posterioritat a l'aprovació de la corresponent oferta pública d'ocupació.
2.-REQUISITS ESPECÍFICS DELS/DE LES ASPIRANTS:
A banda dels requisits generals detallats en les bases generals, les persones aspirants hauran de reunir els requisits
específics següents:
2.1Titulació: estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
2.2Tenir nacionalitat espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
2.3Llengua catalana: nivell intermedi (B2) de llengua catalana.

2.5Tenir com a mínim una alçada de 1'70 m els homes i 1'65 m les dones, la qual cosa serà comprovada en les proves
mèdiques.
2.6Estar en possessió del carnet de conduir de la classe B i A2. La presentació d'aquest últim permís podrà ajornar-se
improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu a l'Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya (ISPC), d'acord amb l'article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'accés, promoció i mobilitat de policies locals.
2.7No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les
funcions pròpies de la categoria.
2.8Compromís de portar armes mitjançant declaració jurada.
2.9No haver estat condemnat per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i
cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da
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2.4Haver complert 18 anys d'edat i no excedir de l'edat de 38 anys en el moment de finalitzar el termini de presentació
de les sol·licituds, tenint en compte l'elevada edat mitjana de la policia local, que supera els 45 anys, i que l'edat
reglamentada per accedir a la situació prèvia a la segona activitat és de 55 anys. Per la determinació de l'edat s'utilitzarà
la denominada interpretació biològica, segons la qual es considera que un moment després de la data de l'aniversari
s'han deixat de tenir els 38 anys abans esmentats.
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mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la
rehabilitació sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
3.-PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
3.1. Les sol·licituds d'admissió en el procés selectiu –acompanyades dels requisits a acreditar- es podran presentar al
registre de l'Ajuntament de Manlleu durant els vint dies naturals següents a comptar des de l'endemà de la publicació de
la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de l'Estat. En cas que la publicació
no sigui simultània, el termini finirà al cap dels vint dies naturals següents des de la darrera publicació en els dos diaris
oficials abans esmentats.la publicació del corresponent anunci de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.
3.2. Les sol·licituds de la presentació de mèrits en el procés selectiu –acompanyades de la documentació justificativa
dels mèrits a acreditar- la podran presentar les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició al registre de
l'Ajuntament de Manlleu durant els deu dies hàbils següents a comptar des de l'endemà de la publicació de la puntuació
final de la fase d'oposició o proves al tauler electrònic municipal d'anuncis.
3.3. D'acord amb el que preveu l'Ordenança fiscal de taxes per serveis generals de l'Ajuntament de Manlleu per
inscriure's a la convocatòria corresponent l'aspirant ha de satisfer la taxa corresponent per drets d'examen, la qual tindrà
l'import corresponent al grup que s'assimila el lloc de treball en qüestió: C2.
3.4. La sol·licitud de participació en aquesta convocatòria comporta l'autorització perquè l'òrgan convocant, mitjançant la
Plataforma d'integració i col·laboració administrativa (PICA) i en nom de la persona participant, faci les consultes de les
dades del document d'identificació, de les dades del Registre Central de Penats i dels documents que permeten, si
escau, l'exempció de la taxa d'inscripció.
No obstant això, la persona participant pot fer constar, a l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació, l'oposició
expressa a la consulta de les dades i dels documents esmentats anteriorment. En aquest cas, haurà d'aportar, dins el
termini de presentació de sol·licituds de participació, el document d'identificació (DNI/NIE) i els documents justificatius
que permeten l'exempció de la taxa d'inscripció. Pel que fa al certificat del Registre Central de Penats, l'haurà d'aportar
quan el tribunal qualificador ho requereixi.
4.-SISTEMES DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
Presencialment a:
AJUNTAMENT DE MANLLEU.
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
Plaça Fra Bernadí, 6, 1r pis.
Tel. 93 850 66 66.

Horari: de dilluns a divendres laborables de 9 del matí a 2 del migdia. També els dimarts, dimecres i dijous de 4 a 6 de
la tarda els mesos d'octubre a maig, excepte les setmanes de Nadal, Reis i Setmana Santa.
També es podrà presentar pels mitjans que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015. En el cas que s'opti per aquesta
opció, dins del període establert de presentació de sol·licituds caldrà trametre un correu electrònic amb confirmació de
rebuda a l'adreça següent (rrhh@manlleu.cat), amb la indicació de les dades de la persona que ha presentat la
sol·licitud, la forma de presentació i la data, o bé caldrà trametre un fax al 93 850 79 70, i adjuntar còpia de la sol·licitud i
de la documentació presentada. La no comunicació complementària per aquest mitjà comportarà l'exclusió de l'aspirant
per raons organitzatives, ja que l'establiment de les persones admeses i excloses en un procés selectiu s'ha de poder
tramitar amb agilitat, principi que es podria veure conculcat arran de la presentació per aquests mitjans establerts a la
normativa de procediment administratiu que suposés la rebuda de les sol·licituds transcorregut sobradament el termini
establert a aquests efectes.
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Fax. 93 850 79 70.
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Telemàticament a:
A
través
de
la
seu
electrònica
"L'Ajuntament
a
un
clic",
clicant
directament
a
https://tramits.manlleu.cat/siac/Procedimientos.aspx#p14 o bé des de la web municipal www.manlleu.cat, a l'apartat
"l'Ajuntament a un CLIC". Caldrà escollir el tràmit corresponent dins l'apartat "Selecció de personal municipal", iniciar la
tramitació, i emplenar el formulari web i adjuntar la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació
complementària" que correspongui en cada cas.
Per fer tràmits telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en
l'apartat "Preguntes més freqüents" del web municipal. Un cop dins del nostre web, www.manlleu.cat, a l'apartat
"l'Ajuntament a un CLIC" escolliu el tràmit corresponent a "ofertes de treball municipal", inicieu la tramitació, a
continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació
complementària".
5.-REALITZACIÓ DE LES PROVES:
5.1. Les proves selectives es duran a terme en un termini màxim de sis mesos des de la data de publicació d'aquestes
bases selectives.
5.2. Les proves selectives es duran a terme, sempre que sigui possible, una a continuació de l'altra, de manera que en
un mateix dia es podran portar a terme fins a un màxim de dues proves (amb la totalitat d'exercicis que inclogui
cadascuna d'elles), continuant el procés el dia hàbil immediatament següent al de la finalització d'aquestes, sempre i
quan el tribunal no acordi una proposta diferent per raó del nombre o dificultat dels exercicis a corregir.
5.3. L'ordre d'actuació de les persones participants en les proves de la fase d'oposició s'inicia per la primera persona
participant el primer cognom de la qual comenci per la lletra "C", de conformitat amb el sorteig públic realitzat el dia 6 de
setembre de 2017.
5.4. La data, l'hora i el lloc de realització de la segona prova i següents els determinarà el tribunal qualificador i es
publicaran juntament amb els resultats de la prova anterior.
5.5. Les persones participants, per realitzar les proves de la fase d'oposició, s'han d'identificar mitjançant la presentació
del DNI, del passaport o del permís de conduir, originals, i la seva presentació podrà ser exigida pel tribunal qualificador
en tot moment. La manca de presentació d'aquesta documentació comporta l'exclusió automàtica de la persona
participant de la convocatòria.
5.6. Per a cadascuna de les proves es farà una única crida. Les persones participants que no compareguin a la crida del
tribunal qualificador per a la realització de les proves en el lloc, la data i l'hora assenyalats seran excloses
automàticament de la convocatòria.
Per a les proves que consten de diversos exercicis o subproves, l'absència o retard en aquests suposarà l'exclusió
automàtica de la convocatòria.

El procediment de selecció serà el de concurs oposició, d'acord amb el que estableix l'article 61 del 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
procés tindrà quatre fases: la fase d'oposició, la fase de concurs, la fase de formació (curs selectiu) i la fase de
pràctiques.
7.-FASE D'OPOSICIÓ:
Primera prova: Prova cultural. De caràcter obligatori i eliminatori.
Té per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per a
aquesta convocatòria. Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes), un 50% relatives a
coneixements de cultura general i un 50% relatives a coneixements sobre l'actualitat política, econòmica, social i
cultural. Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes
correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part
del valor d'una resposta correcta.
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6.-PROCÉS SELECTIU:

Dimarts, 31 d'octubre de 2017
La prova serà eliminatòria i es qualificarà fins a un màxim de 10 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 5
punts.
Segona prova.-. De coneixements de la llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori.
Per tal d'acreditar els coneixements de llengua catalana que estableix la base 4.1.1.e de les bases generals, els/les
aspirants hauran de realitzar exercicis gramaticals i de comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la
llengua catalana, adaptat al nivell intermedi (nivell B2) de català, d'acord amb els criteris emprats per la Direcció General
de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i d'acord amb les necessitats de comprensió i expressió
corresponents al lloc de treball.
La prova de coneixements de llengua catalana consta de dues parts:
Primera part: s'hi avaluen el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text de 180 paraules, com a mínim,
i els coneixements pràctics de llengua per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de
comprensió de llengua catalana relacionats, en un grau adequat, amb les funcions pròpies de les places objecte
d'aquesta convocatòria.
Segona part: consisteix en la lectura en veu alta d'un text i una conversa sobre temes proposats a fi d'avaluar l'expressió
oral.
Aquesta prova té una durada màxima d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 10 minuts per a la segona part.
La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte. Per superar-la s'ha d'obtenir la qualificació d'apte. Per ser declarat
apte s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre
avaluació i certificació de coneixements de català, d'acord amb la modificació introduïda pel Decret 3/2014, de 7 de
gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
Les persones que no superin aquesta prova seran excloses de la convocatòria.
Els/les aspirants que acreditin el nivell exigit, o un de superior, mitjançant la presentació d'un document emès per la
Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o per part d'un altre organisme equivalent
quedaran exempts de la realització d'aquest exercici i la seva qualificació serà la d'"apte".
Per realitzar aquesta prova el tribunal comptarà amb l'assessorament d'una persona tècnica especialitzada en
normalització lingüística.
Tercera prova.- Prova d'aptitud física. De caràcter obligatori i eliminatori:
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 II d'aquestes bases.

Per a la realització d'aquesta prova els/les aspirants han de lliurar al tribunal, abans de la realització d'aquesta prova i
d'acord amb la resolució d'aspirants d'admesos i exclosos, 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 d'aquest certificat comporta
l'exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu.
Així mateix, les persones participants assumeixen la responsabilitat de complir les condicions físiques necessàries per
desenvolupar els exercicis físics que es descriuen a l'annex II.
Les persones participants no podran provar cap element o material abans de fer els exercicis físics.
Quan es consideri oportú i de forma aleatòria, el tribunal qualificador podrà realitzar les proves de consum de
substàncies o de grups farmacològics prohibits, d'estimulants o de qualsevol altre tipus de dopatge destinat a augmentar
la capacitat física o a modificar els resultats de la prova segons les normes del Consell Superior d'Esports. El fet de
donar positiu en alguna d'aquestes substàncies o de negar-se a sotmetre's a aquestes proves comporta l'exclusió
automàtica de la convocatòria.
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És obligatori portar roba i calçat esportiu.
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Per realitzar aquestes proves, el tribunal pot comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en
educació física.
La valoració d'aquesta prova serà d'"apte" o "no apte".
Els aspirants d'edat inferior a 30 anys en el moment de realitzar la prova per ser declarats aptes hauran d'obtenir vint-icinc (25) punts com a mínim en la suma total de les subproves.
Els aspirants d'edat igual o superior a 30 anys en el moment de realitzar la prova per ser declarats aptes hauran
d'obtenir vint-i-dos (22) punts com a mínim en la suma total de les subproves.
Una subprova puntuada en zero punts comportarà l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu.
Les aspirants que el dia de la prova estiguin embarassades o que no hagin complert les 16 setmanes des del naixement
del fill/a:
- Podran realitzar la prova, prèvia presentació el dia de la seva execució d'un certificat mèdic oficial on consti
expressament que la realització de les proves d'aptitud física recollides a l'annex II no representa cap perill per al seu
estat físic i/o de gestació. Aquest certificat serà obligatori i haurà d'estar emès com a màxim fins a 7 dies hàbils abans
de la realització de les proves d'aptitud física.
- Podran sol·licitar l'ajornament de la realització de la prova física fins a la següent convocatòria, mitjançant instància
presentada per qualsevol dels mitjans indicats al punt 4 d'aquestes bases. En aquests casos, la instancia haurà d'anar
obligatòriament acompanyada d'un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim 7 dies hàbils anteriors al registre de la
instància, que acrediti la condició d'embarassada o en situació de postpart de fins a les 16 setmanes de l'aspirant
sol·licitant. El termini màxim per formalitzar aquesta petició serà de fins a 7 dies hàbils abans de la realització de les
proves d'aptitud física.
La presentació d'aquesta documentació en temps i forma correctes serà obligatòria per tal d'acceptar l'ajornament de la
prova. En cas d'ajornament, les aspirants podran mantenir fins la següent convocatòria la nota de les proves ja
realitzades. Aquesta reserva quedarà condicionada a que les proves efectuades mantinguin, al següent procés de
selecció, els mateixos barems i condicions que tenen en l'actual. Les aspirants amb reserva de nota hauran de fer, a la
propera convocatòria, la resta de proves no realitzades, seguint l'ordre i condicions que recullin les bases de la nova
convocatòria.
Quarta prova: Coneixements generals i específics. De caràcter obligatori i eliminatori.
Consta de dos exercicis, ambdós de caràcter obligatori i eliminatori:
Primer exercici: Coneixements generals en matèria de dret constitucional i administratiu.
Consistirà a contestar, per escrit, durant un període màxim de 90 minuts, un tema d'entre els dos escollits pel tribunal a
l'atzar d'entre els que detallen en el temari de coneixements generals de l'annex I apartat 1) d'aquesta convocatòria.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 15 punts.
Segon exercici: Coneixements específics.
Consistirà a contestar, per escrit, durant un període màxim de 90 minuts, un tema d'entre els dos escollits pel tribunal a
l'atzar d'entre els que detallen en el temari de coneixements específics de l'annex I apartat 2) d'aquesta convocatòria.
En aquest exercici es valorarà el nivell de formació general, el rigor de la resposta i la facilitat de redacció.
Aquest exercici es puntuarà de 0 a 15 punts.
La totalitat de la prova es valorarà de 0 a 30 punts i quedaran eliminats automàticament els/les aspirants que no
obtinguin la qualificació mínima de 15 punts en el resultat global de la prova, que s'obtindrà de realitzar la suma de la
puntuació obtinguda en cadascun dels exercicis d'aquesta prova.
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En aquest exercici es valorarà el nivell de formació general, el rigor de la resposta i la facilitat de redacció.

Dimarts, 31 d'octubre de 2017
Cinquena prova: Desenvolupament d'un o diversos supòsits pràctics. De caràcter obligatori i eliminatori.
Serà escrita i consistirà en resoldre, durant el temps que el tribunal determini:
• un supòsit pràctic relacionat amb els continguts dels temaris que estableix l'annex I d'aquestes bases.
• un exercici pràctic on es podrà valorar el coneixement dels vials de la ciutat i els llocs d'interès.
Aquests supòsits i exercicis seran obligatoris i eliminatoris ambdós. El Tribunal qualificarà la prova valorant la
presentació, la coherència, la capacitat de redacció, la correcció ortogràfica i l'adequació de la resposta al supòsit
plantejat.
El supòsit serà puntuable de 0 a 15 punts i per superar-lo s'haurà d'obtenir un mínim de 7,5 punts de mitjana entre les
dues proves.
Sisena prova.- Tests clínics i de personalitat. De caràcter obligatori i eliminatori.
Consistirà en la realització d'una bateria de testos psicotècnics que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin
estat estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats
obtinguts, on s'inclouran proves aptitudinals, proves clíniques per detectar possibles alteracions psicopatològiques i
proves de personalitat. Per a la realització d'aquesta prova el tribunal comptarà amb l'assessorament de personal tècnic
idoni o bé es realitzarà per part de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya o del Col·legi Oficial de Psicologia de
Catalunya.
Aquesta prova es complementarà, en el cas dels aspirants que hagin obtingut el resultat d'apte/a en les proves clíniques
i de personalitat d'acord amb l'informe emès per la persona que assessori el Tribunal en aquesta prova psicotècnica i de
detecció de possibles alteracions psicopatològiques, amb una entrevista personal dels/de les aspirants, per tal d'integrar
tots els elements explorats anteriorment i conèixer el nivell d'adequació de les habilitats i les aptituds dels/de les
aspirants al perfil competencial d'agent de Policia Local establert per la corporació i pels criteris marcats des de l'Institut
de Seguretat Pública de Catalunya. A les entrevistes hi ha de ser present el Tribunal juntament amb la persona que l'ha
assessorat en la realització d'aquestes proves psicotècniques.
La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte, restant eliminats els aspirants que no assoleixin la qualificació
d'apte.
Setena prova.- Reconeixement mèdic. Obligatori i eliminatori.
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta
en els o les aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'annex III d'aquesta convocatòria.
Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al tribunal un informe de cada un
dels aspirants.

La comprovació de tatuatges es farà de manera independent durant la realització de la comprovació de les causes
d'exclusió mèdica.
Comportarà l'exclusió de la convocatòria el fet de tenir tatuatges que compleixin alguna de les característiques
següents:
- Situats als braços i on, amb la uniformitat d'estiu i per a cada braç, la seva part visible superi, de manera individual per
a cada tatuatge o en el seu conjunt, els 70 centímetres quadrats d'extensió en el seu contorn.
- Situats al coll o al clatell que superin, en còmput total, els 15 centímetres quadrats d'extensió en el seu contorn.
- Situats al cap.
- Amb un contingut contrari als principis, valors i competències establerts en el Codi d'Ètica de la Policia de Catalunya
(Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer).
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Vuitena prova.- Comprovació de tatuatges. Obligatori i eliminatori.

Dimarts, 31 d'octubre de 2017
La comprovació de tatuatges implica el consentiment de les persones participants perquè se'ls facin fotografies dels
tatuatges a fi de posar-les a disposició del tribunal qualificador per a la seva avaluació.
8.-FASE DE CONCURS.
a) Experiència professional: fins a un màxim de 4 punts.
- Per haver exercit com agent de la Policia Local a l'Ajuntament de Manlleu, per cada mes complet 0,08 punts, fins a un
màxim de 3 punts.
- Antiguitat en altres cossos policials: Per cada mes complet 0,04 punts, fins a un màxim de 1 punt.
b) Formació professional: fins a un màxim de 3 punts.
Per cursos organitzats o homologats per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) o realitzats dintre del Pla
Agrupat de formació de la Diputació de Barcelona, fins a un màxim de 3 punts.
- Per cursos de durada fins a 25 hores, 0,15 punts per cada un.
- Per cursos de 26 a 50 hores, 0,25 punts per cada un.
- Per cursos de 51 a 100 hores, 0,4 punts per cada un.
- Per cursos de durada superior a 100 hores, 0,5 punts per cada un.
Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. Si no ho fan així és computaran
com cursos de durada fins a 25 hores.
c) Certificació ACTIC: per l'acreditació del certificat d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la
comunicació (ACTIC), fins a un màxim de 1,5 punts, segons l'escala següent:
- Certificat de nivell bàsic ACTIC: 0,75 punt.
- Certificat de nivell mitjà ACTIC: 1,5 punt.
d) Coneixement de la llengua catalana: en un nivell superior al nivell intermedi de català, d'acord amb les criteris
emprats per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, segons el barem següent i fins a
un màxim de 0,75 punts:
- Nivell de suficiència (C1) de català o equivalent: 0,5 punts.
- Nivell superior (C2) de català o equivalent: 0,75 punts.
e) Titulació universitària: fins a un màxim de 2 punts:

9.-QUALIFICACIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT.
Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.
- La primera prova es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació
final inferior a 5 punts.
- La segona prova es qualificarà d'apte o no apte.
- La tercera prova es qualificarà d'apte o no apte.
- La quarta prova es puntuarà entre zero i trenta punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació
final inferior a 15 punts.
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- Titulació de Grau universitari o equivalent: 2 punts.

Dimarts, 31 d'octubre de 2017
- La cinquena prova es puntuarà entre zero i quinze punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una
qualificació final inferior a 7,5 punts.
- La sisena prova es qualificarà d'apte o no apte.
- La setena prova es qualificarà d'apte o no apte.
- La vuitena prova es qualificarà d'apte o no apte.
La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d'oposició, les obtingudes a
la fase de concurs.
En cas d'empat de puntuació, s'aplicaran els criteris de desempat següents:
- En primer lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la prova de coneixements.
- En segon lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la prova cultural.
- En tercer lloc, per la puntuació més alta obtinguda en la prova física.
- Finalment, si encara persisteix l'empat es resoldrà per la puntuació més alta obtinguda en cadascun dels exercicis
físics, per l'ordre en què apareixen en la convocatòria.
Els aspirants que hagin superat la fase d'oposició i hagin obtingut les millors qualificacions finals 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.
Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presenten la documentació o no
reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran anul·lades totes les seves
actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.
10.-FASE DE FORMACIÓ (CURS SELECTIU).
Aquesta segona fase consisteix en la superació d'un curs selectiu de formació bàsica per a policies locals. En aquest
curs s'avaluen les competències tècniques (coneixements i procediments) i les competències clau (valors i actituds),
determinades per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
El programa del curs desenvolupa, en diverses àrees temàtiques, el perfil i les funcions policials bàsiques.

El tribunal qualificador declararà excloses de la convocatòria les persones participants que perdin, definitivament, la
condició d'alumne de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, d'acord amb el que estableixen els apartats 8.1.b),
8.1.c), 8.1.d) i 8.1.e) del Decret 95/2010, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Institut de
Seguretat Pública de Catalunya (DOGC núm. 5676, de 20.7.2010). La direcció de l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya ha d'informar el tribunal qualificador de les persones participants que perdin definitivament aquesta condició.
Les participants que acreditin que estan embarassades o que no hagin complert les setze setmanes des del naixement
del fill poden sol·licitar l'ajornament de la realització d'aquesta fase fins a la realització en la següent convocatòria de la
fase de formació. La sol·licitud d'ajornament s'ha d'adreçar al tribunal qualificador i s'ha de presentar en qualsevol dels
llocs establerts a l'apartat 4 d'aquestes bases, abans de la data de realització de la fase de formació, i haurà d'anar
acompanyada, obligatòriament, d'un certificat mèdic que acrediti la situació al·legada.
Qualificació. Les persones participants han de superar el curs de formació bàsica per a policies de l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya d'acord amb els criteris d'avaluació aprovats per resolució de la seva direcció a proposta de la
Junta d'Avaluació del curs. Aquesta fase es puntua amb 70 punts com a màxim.
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Queden exemptes de realitzar aquest curs les persones participants que acreditin, mitjançant la certificació
corresponent, que n'han superat amb anterioritat un de contingut igual o similar, impartit per l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya.

Dimarts, 31 d'octubre de 2017
Durant aquesta fase les persones participants seran nomenades aspirants alumnes i tindran la consideració de
funcionaris en pràctiques, percebran les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C2 i estaran en situació
d'alta en el règim general de la Seguretat Social.
11.-FASE DE PRÀCTIQUES.
11.1. El tribunal qualificador aprovarà i farà pública la llista de les persones participants que hagin resultat aptes en la
fase de formació ordenades segons el sumatori resultant de les puntuacions obtingudes en les fases d'oposició, concurs
i formació de més a menys puntuació. Els/les quatre aspirants de la llista seran convocats/des per realitzar la fase de
pràctiques.
11.2. Naturalesa i contingut.
Les persones participants que accedeixin a aquesta fase realitzaran unes pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, de
dotze mesos de durada, que avaluaran com a mínim dues persones que presentaran una proposta de valoració dels
aspirants d'acord amb els ítem conductuals prdeterminats. Aquestes pràctiques es faran prestant servei efectiu en un
lloc de treball determinat per l'Ajuntament, idoni per obtenir el nivell de professionalització i formació integral de la
persona aspirant en pràctiques.
11.3. Avaluació i qualificació.
La qualificació de la fase de pràctiques és d'apte o no apte. Per superar-la s'ha d'obtenir la qualificació d'apte, d'acord
amb els criteris d'avaluació establerts pel tribunal qualificador.
Per avaluar el període de pràctiques s'elaborarà un model d'acta individual, establert pel tribunal qualificador, que avaluï
un seguit de factors conductuals que abastin camps d'observació en els quals es descriguin coneixements del treball,
flexibilitat, habilitats socials i comunicació, compliment d'ordres i disciplina, disposició personal vers el treball, autonomia,
judici pràctic i autocontrol, així com principis, valors i competències establerts al Codi d'ètica de la policia de Catalunya
(Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer). La valoració del període de pràctiques se sotmetrà a la decisió del tribunal
qualificador, que establirà la qualificació d'apte o no apte.
El tribunal qualificador, de conformitat amb els criteris d'avaluació prèviament establerts, acordarà que les persones
aspirants en pràctiques amb una qualificació de no apte en el període siguin declarades no aptes en la fase de
pràctiques.
En els casos de persones aspirants en pràctiques que no hagin pogut ser avaluades en el període de pràctiques per no
haver arribat al temps mínim determinat en els criteris d'avaluació, el tribunal qualificador valorarà la seva continuïtat o
exclusió de la fase de pràctiques.
11.4. Retribucions i Seguretat Social.

Ara bé, d'acord amb el que estableix la clàusula segona de l'Annex III –Condicions específiques de la Policia Local- de
l'Acord regulador de les condicions de treball dels/de les empleats/ades públics/ques de l'Ajuntament de Manlleu
(personal funcionari i laboral) per als anys 2016-2019, els funcionaris en pràctiques mentre realitzen el curs selectiu
obligatori a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya percebran, a banda del salari base corresponent al grup C,
subgrup C2 que estableix la Llei, el 50% de les retribucions complementàries, excepte en el supòsit que prestin serveis
a l'Ajuntament de Manlleu els caps de setmana sencers de forma alterna, supòsit en el qual també percebran el 100%
de les retribucions complementàries durant els mesos que prestin aquest servei.
Durant la realització del Curs de Formació Bàsica o el període de pràctiques al municipi, o en acabar aquest període, els
i les aspirants poden ser sotmesos a totes les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar la seva
adequació al quadre d'exclusions mèdiques establert en l'annex III de la convocatòria. 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 del o la aspirant del procés selectiu i, 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.
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Durant aquesta fase les persones participants seran nomenades aspirants en pràctiques i tindran la consideració de
funcionaris en pràctiques, percebran les retribucions bàsiques corresponents al grup C, subgrup C2, d'acord amb l'article
65 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, que va introduir una disposició
addicional setena en la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies locals de Catalunya.

Dimarts, 31 d'octubre de 2017
Els aspirants que hagin superat el període de pràctiques seran proposats a l'Alcaldia per a ser nomenats funcionaris de
carrera.
12.-NOMENAMENT DEFINITIU, JURAMENT O PROMESA DEL PERSONAL FUNCIONARI I PRESA DE POSSESSIÓ.
El tribunal qualificador aprovarà i farà publica la llista de les persones participants que hagin resultat aptes en la fase de
pràctiques, ordenades segons la puntuació del sumatori resultant de les puntuacions obtingudes en la fase d'oposició, la
fase de concurs i la fase de formació de més a menys puntuació.
Respectant aquesta classificació, les 4 primeres persones aspirants seran proposades a l'Alcaldia per al seu
nomenament com a personal funcionari de carrera.
En cap cas no es podrà proposar el nomenament d'un nombre de persones participants superior al de les places
previstes a la convocatòria.
Les persones nomenades funcionàries de carrera, de conformitat amb l'article 84 del Reial Decret 214 /1990, de 30 de
juliol, disposaran del termini d'un mes des de l'endemà de la publicació del seu nomenament al tauler electrònic
municipal per fer el jurament o promesa i prendre possessió.
La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió comportarà la pèrdua de tots els drets.
13.-FUNCIONAMENT DE LA BORSA D'INTERINS:
El Tribunal remetrà una còpia de l'acta del Tribunal a l'Alcaldia/Regidoria delegada amb els noms de les persones
aspirants que passaran a formar part de la borsa de treball per a cobrir substitucions i/o baixes i vacants, per rigorós
ordre de puntuació.
Les relacions administratives s'iniciaran tan aviat com la necessitat ho requereixi, seguint l'ordre de puntuació obtinguda.
Ara bé, tot i que es respectarà l'ordre de puntuació de major a menor dels candidats/ates, per al seu nomenament, el
factor de disponibilitat immediata operarà sempre com a primer criteri selectiu quant les persones amb major puntuació
no es puguin incorporar amb la immediatesa requerida.
La crida de els/les candidats/es és realitzarà per telèfon o qualsevol altre mitja assenyalat pel candidat/ata a la seva
sol·licitud que permeti el contacte ràpid per comunicar la proposta de treball i la seva voluntat d'acceptació. Si no es
pogués comunicar amb el candidat/ata es reiterarà la trucada l'endemà en horari diferent i de no trobar-se s'enviarà un
correu electrònic on s'indicarà l'oferta de treball i un termini màxim de 24 h per posar-se en contacte amb la corporació
per comunicar la seva voluntat. Un cop transcorregut el termini assenyalat sense tenir notícies de la persona aspirant es
passarà a contactar amb la següent de la llista.

En casos de màxima urgència en que sigui impossible seguir els criteris de crida establerts al paràgraf anterior, la crida
es farà mitjançant el telèfon indicat pel candidat/ata, i si no es trobés la persona es reintentarà una vegada més al dia
següent. Si la comunicació és impossible es passarà al següent candidat/ata de la llista. En aquest cas la persona
aspirant no contactada romandrà a la llista però situada en el següent lloc, si aquest mateix fet es repeteix una segona
vegada, s'entendrà que l'aspirant renuncia a formar part de la borsa de treball.
Si la persona que ha estat contactada refusa l'oferiment justificant-ho degudament mantindrà el seu lloc dins la borsa.
Les persones candidates, que quan siguin cridades no es pugin incorporar perquè estiguin prestant serveis en un altra
empresa o administració, seran donades de baixa de la borsa. En cas que vulguin reincorporar-s'hi, un cop finalitzada la
relació de treball, hauran de sol·licitar-ho a l'Àrea d'Organització, Persones i Administració Electrònica de l'Ajuntament
de Manlleu, mitjançant sol·licitud degudament formalitzada i presentada al Registre general d'entrada. La reincorporació
es farà amb la mateixa puntuació que tenien quan van ser donades de baixa.
En el moment que sorgeixi una substitució s'oferirà a les persones aspirants sempre per ordre de puntuació dins la
borsa i s'oferirà també a les persones aspirants que en aquell moment estiguin treballant per l'Ajuntament de Manlleu si
això suposa una millora de les seves condicions. La persona que hagi conclòs el període de substitució es reincorporarà
a la llista en el lloc que originàriament li va correspondre en procés selectiu.
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En aquest cas la persona aspirant no contactada romandrà a la llista però situada en el següent lloc, si aquest mateix fet
es repeteix una segona vegada, s'entendrà que l'aspirant renuncia a formar part de la borsa de treball.

Dimarts, 31 d'octubre de 2017
En tot cas la persona interessada podrà renunciar, per escrit, en qualsevol moment a formar part de la borsa de manera
definitiva o durant un període limitat si ho justifica degudament i ho demana mitjançant sol·licitud degudament registrada
indicant la data en què es dona de baixa de la borsa de treball i data en què sol·licita ser inclosa de nou.
Les persones integrants de la borsa de treball únicament seran titulars d'una expectativa de dret a ser nomenats
temporalment, per ordre de puntuació, per a casos de substitucions, reforç o de vacants que ho necessitin i mentre no
es dugui a terme un altre procediment selectiu per cobrir l'esmentat lloc de treball.
La vigència de la borsa finalitzarà en el termini de 2 anys des de l'endemà de l'aprovació de la llista ordenada amb DNI
de les persones aspirants que han superat el procés selectiu per part de l'Alcaldia o Regidoria delegada, o bé fins que
es convoqui una altra plaça amb caràcter permanent o una nova borsa de treball.
No obstant, quedarà sense efecte en el moment que ja no es disposi de persones candidates.
13.1 Criteris d'exclusió de la borsa.
A banda de la regulació exposada anteriorment, seran criteris d'exclusió automàtica de la borsa:
• La no superació del període de prova.
• Per separació del servei així com la pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic
amb caràcter ferm.
14.-TRIBUNAL QUALIFICADOR:
14.1. El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per la corporació i formades
per un president i vocals amb la següent distribució:
- Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa corporació, d'entre els quals es
designarà la persona que actuarà com a secretària del Tribunal.
- 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
proposada per l'Institut de Seguretat Pública i una altra per la Direcció General d'Administració de Seguretat.
14.2. El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament
amb els titulars.
14.3. La designació del tribunal es farà pública juntament amb la resolució de l'Alcaldia que fixarà les persones admeses
i excloses.

14.5. L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal qualificador s'han d'ajustar al que estableixen els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
14.6. En cas que les persones que formen part del tribunal qualificador o el personal col·laborador en la realització de
les proves tinguin dret a percebre un import per assistència a les sessions del tribunal, aquestes es computaran d'acord
amb allò previst al Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei (BOE 30/05/2002).
14.7. El tribunal qualificador aprovarà els criteris tècnics per valorar les diferents fases d'aquesta convocatòria.
14.8. El tribunal qualificador pot convocar personalment les persones participants per tal d'aclarir punts dubtosos de les
capacitats o altres aspectes de la documentació que hagin aportat, quan ho consideri convenient.
14.9. El tribunal qualificador pot exigir a les persones participants la seva identificació, en qualsevol moment de la
convocatòria.
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14.4. El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o
algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les
qüestions que se'ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.
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14.10. El tribunal qualificador, si té coneixement que una de les persones participants no posseeix la totalitat dels
requisits exigits per aquesta convocatòria o ha pogut incórrer en inexactituds o falsedats, proposarà a l'Alcaldia l'exclusió
de la persona participant de la convocatòria. Les inexactituds o falsedats comprovades es posaran en coneixement de
les autoritats competents a l'efecte pertinent.
14.11. El tribunal qualificador pot esmenar en qualsevol moment de la convocatòria els errors materials, de fet i
aritmètics.
14.12. A més del que estableix la sisena prova, en qualsevol moment de la convocatòria i amb caràcter previ al
nomenament de funcionari de carrera, les persones participants podran ser sotmeses a totes les proves mèdiques o
psicotècniques que siguin necessàries per tal de comprovar l'adequació al quadre d'exclusions mèdiques de l'annex III.
Si de les proves practicades o de les aportades per la persona participant s'acredita que incorre en alguna de les causes
d'exclusió mèdica, el tribunal qualificador proposarà a l'Alcaldia l'exclusió de la persona participant de la convocatòria.
14.13. El tribunal qualificador exclourà automàticament de la convocatòria les persones participants que durant el
transcurs de la convocatòria realitzin conductes contràries a la bona fe o orientades a desvirtuar els principis d'equitat i
igualtat o altres comportaments que alterin el desenvolupament normal de la convocatòria.
15.-RECURSOS:
Contra la convocatòria i aquestes bases, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de
reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant l'Alcaldia, d'acord amb
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós administratiu de
Barcelona, en els termes regulats en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
En el cas que es formuli recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que
sigui resolt expressament o es produeixi la desestimació presumpta del recurs interposat.
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal qualificador, si aquests últims decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar la convocatòria o produeixen indefensió o
perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar, en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant l'Alcaldia, d'acord amb l'article 121 de la
Llei 39/2015, esmentada.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.
ANNEX I: TEMARI.

Tema 1.- La Constitució de 1978. Principis Generals.
Tema 2.- Els drets fonamentals a la Constitució de 1978.
Tema 3.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l'àmbit civil i social, drets en l'àmbit polític i de
l'Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l'Estatut.
Tema 4.- La Generalitat de Catalunya, el Parlament i el Consell Executiu. Competències de la Generalitat en matèria de
seguretat.
Tema 5.- El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la llei Reguladora de
les Bases del Règim Local.
Tema 6.- Les ordenances i els bans. Concepte. Règim d'aprovació. Destinataris. Control del seu compliment.
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1. Prova de coneixements generals.
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Tema 7.- Els òrgans jurisdiccionals: el poder judicial i el Tribunal Constitucional.
Tema 8.- Drets i deures dels funcionaris públics segons l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Codi de conducta dels
empleats públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Tema 9.- Règim disciplinari dels funcionaris públics pertanyents a un cos de Policia Local.
2. Prova de coneixements específics.
Tema 10.- La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l'Estat: concepte, missió i
objectius de la policia. Normes bàsiques d'actuació. Els diferents cossos policials a l'Estat espanyol.
Tema 11.- La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policia locals. Estructura i organització de la policia local. Funcions en llur
àmbit d'actuació. Principis bàsics d'actuació.
Tema 12.- La Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'Ordenació del sistema de seguretat de Catalunya.
Tema 13.- La Llei 4/2015 de Protecció de Seguretat Ciutadana: Reunions i manifestacions. Tinença i ús d'armes i
explosius.
Tema 14.- El Codi Penal (I): garanties penals i aplicació de la llei.
Tema 15.- El Codi Penal (II): concepte de delicte. Persones responsables i les penes.
Tema 16.- Coneixements generals de la ciutat. Estructura, carrers i barris. Nuclis rurals. Nuclis urbans. Serveis i
comunicacions. Característiques socials i culturals. Equipaments públics.
Tema 17.- Permisos i llicències de conducció. Classes. Condicions dels vehicles per poder circular. Immobilització i
retirada de vehicles de la via pública. Normativa i procediment.
Tema 18.- La conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o estupefaents. Regulació i control.
Tema 19.- Els animals domèstics i de companyia. Responsabilitats del propietari. Identificació i Registre. Gossos
potencialment perillosos. Definició. Normativa aplicable. Llicència municipal.
Tema 20.- Ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles de l'Ajuntament de Manlleu. Disposicions
generals. Circulació de vehicles. Parades i estacionaments.
Tema 21.- La policia administrativa. La policia judicial.
Tema 22.- Les polítiques públiques en matèria d'igualtat d'oportunitats.
ANNEX II: PROVES FÍSIQUES.

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA.
- POSICIÓ INICIAL: dempeus a la zona assignada, darrera de la línia de sortida.
- DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA: córrer durant el màxim de temps que es pugui en un traçat d'anada i tornada
de 20 metres, seguint la velocitat que s'imposa i que augmenta cada minut. Una banda sonora emet sons a intervals
regulars que indiquen al subjecte el moment en què s'ha de trobar a un extrem o en l'altre del traçat.
La velocitat serà imposada mitjançant una banda sonora que emet sons a intervals regulars. S'ha d'ajustar la velocitat
de manera que es coincideixi en un costat o en l'altre del traçat de 20 metres quan s'emeti el so. La velocitat és lenta al
principi, però augmentarà progressivament cada minut.
L'objectiu de la persona aspirant es completar el major nombre possible de rectes, o bé seguir el ritme imposat durant el
màxim de temps possible. En aquest moment s'anotarà el nombre de rectes anunciat. Aquest serà el resultat.
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1. COURSE NAVETTE.
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La durada de la prova serà diferent segons la capacitat del subjecte.
Directrius de sortida: "La sortida s'efectuarà d'aquí a 30 segons. Col·locats/ades sobre la línia de sortida, correu el
màxim de temps possible mantenint-vos dins del vostre carrer. En arribar a l'altre extrem de la línia, pivoteu sobre un
peu i canvieu de sentit. Els viratges no són permesos. La prova començarà quan sentiu el senyal sonor, és a dir, d'aquí
a 5 segons, 4, 3, 2, 1. pip".
- AVALUACIÓ: s'anotarà la darrera recta completada, abans que el subjecte abandoni la prova o se'l faci abandonar per
no poder seguir el ritme imposat per la cinta magnètica. En el moment que soni el senyal caldrà que el subjecte estigui
situat amb tot el cos com a màxim a un metre de la línia de pivotar (dins la zona de senyal) corresponent, per tot seguit
trepitjar-la.
- VALORACIÓ: la puntuació de la prova es farà d'acord amb el barem establert.
- DESCRIPCIÓ GRÀFICA:

2. ABDOMINALS.
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA.

- DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA: després del senyal de la persona que avalua, la persona aspirant haurà de fer
el major nombre de vegades el cicle de flexió i extensió de la cintura (abdominal) durant 1 minut.
Durant tota la prova les cames hauran de mantenir-se flexionades 90 graus. Així mateix, els dits de les mans s'hauran
de mantenir entrellaçats en contacte amb el clatell fins a l'acabament de l'exercici.
- AVALUACIÓ: només es comptaran els abdominals que el subjecte faci correctament, és a dir, mantenint la posició
correcta: amb mans entrellaçades i darrere del clatell i peus a terra, tota l'esquena ha de tocar el terra cada cop que es
retorni a la posició inicial i els dos colzes han de tocar els genolls en pujar.
- VALORACIÓ: es farà un sol intent, i es registrarà el nombre total dels cicles, és a dir, abdominals, efectuats durant el
minut (1') de durada de la prova.
La puntuació de la prova es farà d'acord amb el barem establert.
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- POSICIÓ INICIAL: la persona aspirant es col·locarà estirada a terra amb les cames flexionades 90 graus, els peus una
mica separats i els dits de les mans entrellaçats darrere del clatell. Els peus estaran subjectats per un company/a, que
podrà asseure's sobre els peus de la persona que fa la prova.
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- DESCRIPCIÓ GRÀFICA:
La posició de l'esquena, les cames i els peus del dibuix és correcta, però no així la posició de les mans, que han d'estar
entrellaçades i darrere del clatell

3. LLANÇAMENT DE PILOTA MEDICINAL.
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA.
- POSICIÓ INICIAL: la persona aspirant es col·locarà dempeus, darrere la línia de llançament (sense trepitjar-la en cap
moment) amb els peus paral·lels separats a l'amplada de les espatlles. El cos estarà col·locat en direcció a la zona de
caiguda i amb la pilota medicinal (3 kg) agafada amb ambdues mans simètricament.
- DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA: des de la posició inicial, al senyal de la persona que avalua, el subjecte
elevarà, amb ambdues mans, la pilota per sobre i per darrere del cap i simultàniament podrà estirar el tronc, flexionar els
braços i les cames, aixecant els talons però sense desenganxar les puntes del peu del terra (és a dir, sense saltar
durant el llançament).
A partir d'aquí, es farà un llançament explosiu i potent cap endavant amb l'objectiu de desplaçar la pilota medicinal de 3
kg tan lluny com sigui possible.
Per fer aquesta prova es permet l'ús de faixes o cinturons.
- AVALUACIÓ: la persona aspirant podrà fer dos intents consecutius. Es comptabilitzarà la millor marca dels dos intents
efectuats.
Es mesura des de la línia de llançament fins a l'empremta més propera deixada al terra per la pilota.

No es permet en cap cas fer passos previs al llançament.
- VALORACIÓ: la persona aspirant podrà fer dos intents consecutius. Es comptabilitzarà la millor marca dels dos intents
efectuats. La puntuació de la prova es farà d'acord amb el barem establert.
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El llançador/a no podrà desplaçar-se més enllà de la línia del llançament. Si ho fa, el llançament es considerarà nul, i no
es podrà tornar a repetir.
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- DESCRIPCIÓ GRÀFICA:

4. SALT VERTICAL.
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA.
- POSICIÓ INICIAL (I) MARCATGE DE L'ALÇADA: la persona aspirant es col·locarà lateralment a la paret, de manera
que tot el dors hi estigui en contacte. Els peus estaran junts, el tronc recte i un dels braços (amb el qual farà la marca)
estarà completament estirat (el colze no pot estar flexionat).
- POSICIÓ INICIAL (II) PER AL SALT: la persona aspirant es col·locarà lateralment al costat de la paret, a uns 20 cm
aproximadament. El tronc ha d'estar recte, els braços caiguts al costat del cos i les cames estirades. Els peus, paral·lels
a la paret, amb una obertura aproximada a l'amplada de les espatlles.
- DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA: la persona aspirant podrà inclinar el tronc, flexionar diversos cops les cames
(sense desenganxar els peus de terra), balancejar els braços per fer un moviment explosiu de salt cap a amunt.
Durant la fase de vol, haurà d'estendre al màxim el tronc i el braç més proper a la paret, i fer una marca amb guix tant
amunt com sigui possible.
- AVALUACIÓ: no es podrà girar el cos durant l'execució. Si no es fa cap marca, el salt es considerà nul i no es podrà
repetir.
- VALORACIÓ: la persona aspirant podrà fer dos intents consecutius. Es comptabilitzarà la millor marca dels dos intents
efectuats. La puntuació de la prova es farà d'acord amb el barem establert.
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Continua en la pàgina següent
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DESCRIPCIÓ GRÀFICA:

5. VELOCITAT.
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA.
- POSICIÓ INICIAL: la sortida es dóna en posició dempeus, ambdós peus per darrere de la línia de sortida i sense tocarla.
- DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA: el cronòmetre es posarà en marxa quan la persona aspirant iniciï la cursa. Es
pararà el cronòmetre quan travessi la línia d'arribada.
- AVALUACIÓ: no està permès l'ús de sabatilles amb claus. Només hi haurà un intent.
- VALORACIÓ: la puntuació de la prova es farà d'acord amb el barem establert.
- DISTÀNCIA: Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres.
Barem d'aptitud física homes.
Course Navette
13
12
11
10
9
8.5
8
7.5
7
6.5

Llançament
12
11
10.5
10
9
8
7.5
7
6.5
6

Abdominals
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

Salt vertical
55
53
51
49
47
45
43
41
39
37

Velocitat
6"5
6"9
7"1
7"4
7"8
8"4
8"8
9"1
9"3
9"6

Punts
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Punts
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Barem d'aptitud física dones.
Punts
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Course Navette
10
9
8
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4

Llançament
8
7
6.5
6
5.8
5.5
5
4.5
4
3.5

Abdominals
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

Salt vertical
46
44
42
39
37
32
30
26
22
20

Velocitat
7"6
8"
8"4
9"
9"2
9"5
9"7
9"8
9"9
10

Punts
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ANNEX III: QUADRE D'EXCLUSIONS MÈDIQUES.
I. ANTROPOMETRIA:
—1 Talla: Alçada inferior a: Dones 1'65 m; Homes 1'70 m.
—2 Obesitat: Valorada per la relació pes/alçada, segons els intervals següents:

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

Pes dones
mínim
53,5
73
54
73,5
55
74,5
55,5
75
56,5
76
57
76,5
57,5
77,5
58,5
78
59
79
60
80
60,5
81
61,5
82
62
82,5
62,5
83,5
63,5
84,5
64
85,5
64,5
86,5
65,5
87,5

Pes homes
mínim
Màxim

màxim

59
59,5
60,5
61
62
63
63,5
64
64,5
65,5
66
66,5
67,5
68
68,5
69
69,5
70
71
72
72,5
73,5
74,5

80
80,5
81,5
82
83
84
85
86
86,5
87
88
89,5
90,5
91
91,5
92
93
93,5
94
94,5
95
96
97

En les dones de menys de 25 anys es considerarà la relació amb 0,5 quilos menys per any però el pes mai serà inferior
als 48 quilos. Es permetrà una tolerància per excés d'un 5 % del pes per aquelles persones que presentin un
desenvolupament muscular hipertròfic. En cas de dubte en la proporció entre el pes i la talla, la decisió última se
supeditarà a la consideració del potencial biològic i muscular que es dedueixi de les dades en l'exploració completa de
l'aspirant.
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Talla
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—3 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.
—4 La capacitat vital, obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes, i als 3 litres en les dones.
II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:
1 Aparell circulatori.
1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.
1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.
1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
1.5 Insuficiència coronària.
1.6 Pericarditis activa o residual.
1.7 Insuficiència arterial perifèrica.
1.8 Insuficiència venosa perifèrica.
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.
1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.
2 Aparell respiratori.
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.
3 Aparell genitourinari.
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.
4 Aparell digestiu.
4.1 Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules
salivals.
4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.
4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.
4.4 Úlcera gastroduodenal.
4.5, Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).
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3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.
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4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.
4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.
5 Sistema hematopàtic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de la funció policial.
6 Aparell locomotor.
6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que
puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.
6.2 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l'exercici de les funcions policials.
7 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós.
7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i
laboral.
7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les funcions
pròpies del lloc al qual aspira.
7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.
7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d'intoxicació exògena (detecció de metabòlits de drogues d'abús en
l'orina).
7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.
7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
7.8 Tremolor. Tics o espasmes.
7.9 Trastorns de la son.
8 Glàndules endocrines.
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
8.2 Diabetis mellitus.
9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).
10 Òrgans dels sentits.
CVE-Núm. de registre: 022017020664

10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.
10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.
10.3 Queratotomia radial.
10.4 Despreniment de retina.
10.5 Estrabisme manifest i no corregit.
10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
10.7 Discromatòpsies.
10.8 Glaucoma.
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10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de manera
important l'agudesa visual.
10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.
10.11 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o en
determinin afeccions cròniques.
10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la
funció fonatòria normal.
10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.
11 Pell, fàneres i glàndules exocrines.
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.
11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar la
identificació.
11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l'exercici de la funció policial.
12 Altres.
12.1 Processos neoplàsics.
12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.
12.3 Malalties autoimmunes.
12.4 Diàtesi al·lèrgica.
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial."
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