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SC-RRHH / Selecció de personal

1.- OBJECTE DE LES BASES.
L’objecte de les presents bases és regular les següents convocatòries
d’agents de la policia local de l’ajuntament de Cardedeu, grup C2,
nomenament de funcionari/ària de carrera, escala administració especial,
subescala serveis especials: 1 plaça per la modalitat de concurs-oposició
lliure i 1 plaça per concurs amb proves de mobilitat horitzontal.
El nombre de places de la convocatòria de la modalitat de concurs-oposició
lliure i concurs amb proves de mobilitat horitzontal es poden ampliar amb
les vacants que es puguin produir fins a la data d’incorporació al curs de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, edició 2020-2021, en la
proporció determinada al Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, i
prenent com a base la totalitat de les places per a determinar l’augment
corresponent.
Aquestes places d’Agent de la policia local, estan enquadrades en l’escala
d’administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, Grup
de titulació C2, dotades amb la retribució que correspongui d’acord amb la
relació de llocs de treball i la legislació vigent.
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BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR ELS PROCESSOS SELECTIUS
PER A LA PROVISIÓ DE 2 PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE
CARDEDEU, 1 PLAÇA PEL SISTEMA D’ACCÉS DE CONCURS-OPOSICIÓ
LLIURE I 1 PLAÇA PEL SISTEMA DE CONCURS AMB PROVES DE
MOBILITAT HORITZONTAL, NOMENAMENTS DE FUNCIONARI/ÀRIA
DE CARRERA.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De conformitat amb l’article 63 del Reglament de personal dels Ens Locals
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, es fa públic que per Decret
d’Alcaldia n. 2020/304, de data 20 d’abril de 2020 s’ha aprovat la
convocatòria i les bases reguladores que regiran els processos de selecció
per a la provisió de 2 places d’Agent de Policia Local, grup C2, nomenament
de funcionari/ària de carrera, escala administració especial, subescala
serveis especials (1 plaça pel sistema d’accés de concurs-oposició lliure i 1
plaça pel sistema de concurs amb proves, de mobilitat horitzontal), i la
formació d’una borsa de treball per cobrir possibles necessitats temporals
per interinitats i/o acumulació de tasques, bases que a continuació es
publiquen íntegrament:
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Les bases de les convocatòries es publicaran al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de Cardedeu, a la web municipal (www.cardedeu.cat), i es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, l’anunci de la
convocatòria sense el text íntegre de les bases es publicarà en el Butlletí
Oficial de l’Estat.
3. FUNCIONS
Les funcions atribuïdes al lloc de treball són les derivades de la Llei
16/1991, de 10 de juliol de les policies locals i altres normes de caràcter
legal o reglamentari i s’exercitaran en règim d’incompatibilitat.

4.- CONDICIONS/REQUISITS DELS ASPIRANTS.
Les persones interessades a participar en aquests processos selectius han
de complir els següents requisits, tant pel torn lliure com per la mobilitat
horitzontal:
-

Tenir nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
Haver complert 18 anys, i no haver complert l’edat de jubilació forçosa,
abans que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
Estar en possessió del títol de graduat/ada en educació secundària,
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2. CONVOCATÒRIA.

Data 30-4-2020

Les provisions dels llocs de treball s’efectuaran: 1 plaça per la modalitat
de concurs-oposició lliure i 1 plaça per concurs amb proves de
mobilitat horitzontal, en el que es valoraran els mèrits acreditats d’acord
amb les especificacions i puntuacions que s’esmenten en aquestes bases.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La convocatòria es fonamenta en allò que disposa el Decret 233/2002, de
25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i
mobilitat de les policies locals; el RDL 5/2015, de 30 d’octubre regulador del
Text Refós de de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; la Llei 16/1991, de 10
de juliol de les policies locals; en els article 17 Llei 30/1984, de 2 d’agost,
de mesures per a la reforma de la funció pública; l’article 282 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 63.1c) i 105 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, i d’acord amb l’oferta pública
d’ocupació de l’Ajuntament de Cardedeu de l’any 2019, i es regularà pel
contingut d’aquestes bases.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

graduat/ada 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. En cas que la titulació
esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament
hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement
de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà
d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document
d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència
(www.mecd.gob.es).
Estar es possessió del carnet de conduir de les classes A2 i B
Declaració personal de la capacitat de conduir una bicicleta.
Acreditar coneixement oral i escrit de les dues llengües oficials de
Catalunya:
 Llengua catalana: conèixer la llengua catalana, tant en l'expressió oral
com en l'escrita, amb un grau suficient de català equivalent al nivell
intermedi de Català B2 de la Junta Permanent de Català. Aquest
coneixement s’acreditarà mitjançant la presentació del certificat de la
Junta o de qualsevol altre certificat equivalent (Decret 3/2014, de 7
de gener, de modificació del Decret 152/2001). En cas contrari, es
realitzarà una prova del mateix grau de dificultat a valorar pel
tribunal.
No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic
que impossibiliti la pràctica normal de la feina i acreditar que es
compleixen els requisits físics i psicotècnics que estableix la legislació
per a desenvolupar aquesta funció.
Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,65 m els homes. Cal
acreditar-ho mitjançant escrit amb la signatura del metge i número de
col·legiat i/o segell del centre mèdic.
No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per
sentència ferma per a l’exercici de la funció ni haver estat separat el
servei de l’Administració mitjançant expedient disciplinari.
Declaració jurada per la qual es pren el compromís de portar armes
d’acord amb les condicions establertes per la normativa vigent.
Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin
ésser encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de
10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos
de policia local.
Haver satisfet la corresponent taxa, De conformitat amb allò establert a
l’Ordenança fiscal núm. 13 sobre les taxes per a l’expedició de
documents, aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, s’estableix
que les presents convocatòries tenen una taxa de 16,15 euros, que s’ha
d’acreditar haver pagat juntament amb la presentació de la instància, o
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a) Els suspesos, mentre duri la situació de suspensió de funcions.
b) Els traslladats de llocs de treball i els destituïts de càrrecs de
comandament com a conseqüència d’expedient disciplinari, mentre durin els
efectes de la sanció.
c) Els que ocupin un lloc de treball subjecte a un període especial de
permanència mínima.

5. PROCESSOS SELECTIUS:
Els procediments de selecció seran: per a 1 plaça d’agent, PEL SISTEMA
D’ACCÉS DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE I per 1 plaça d’agent PEL
SISTEMA DE CONCURS AMB PROVES DE MOBILITAT HORITZONTAL.
La relació amb l’Ajuntament serà personal funcionari de carrera.

6. PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES I DRETS D’EXÀMEN
Les persones que desitgin prendre part en els processos selectius podran
presentar la sol·licitud, per a cada procés, en model oficial que està
disponible a la pàgina web municipal www.cardedeu.cat, pels següents
mitjans:
a) En el registre electrònic de l’Ajuntament o en el registre electrònic de
les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
2019/5987

https://bop.diba.cat
Pàg. 4-27

Segons l’article 43 del Decret n. 233/2002, de 25 de setembre no poden
prendre part en els concursos de mobilitat horitzontal el personal funcionari
de les administracions públiques que es trobin en alguna de les situacions
següents:

CVE 2020010504

Acreditar més de dos anys d’antiguitat com a funcionari o funcionària de
carrera en la mateixa categoria, o si escau, en una categoria equiparada
a la que és objecte de convocatòria.

Data 30-4-2020

-

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per poder participar en les convocatòries de concursos de mobilitat
horitzontal, a més dels requisits anteriors, s’ha de complir el següent
requisit:

A

indicar-ne les excepcions previstes en la mateixa, concretament les
persones inscrites a l’INEM.

/ SELECCIÓ AGENTS PER CONCURS OPISICIÓ

B

Pàgina 4 de 27

Signatura 1 de 1
Enric Olivé Manté

21/04/2020

ALCALDE

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

bb4cd97f046c497fbeb3b6c1a9bc5738001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Plaça de Sant Joan, 1

T 938 444 004

www.cardedeu.cat

08440 Cardedeu

F 938 711 477

NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

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

A la sol·licitud s’hi haurà d'acompanyar la documentació que acrediti el
compliment de les condicions previstes a la base quarta i en concret, la
documentació següent:
1. Instància específica.
2. Currículum de la persona aspirant. Fotocòpia del document
nacional d'identitat, o del passaport, vigent.
3. Fotocòpia de la titulació exigida (Graduat ESO, Graduat escolar,
equivalent o superior), o fotocòpia del rebut que acrediti el pagament
dels drets d'expedició del títol. Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger,
caldrà adjuntar la corresponent homologació.
4. Fotocòpia del certificat que acrediti el coneixement del nivell B2 de
llengua catalana de conformitat amb el que preveu el Decret 3/2014,
de 7 de gener.
5. Fotocòpia dels carnets de conduir A2 i B
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La persona aspirant ha de fer constar a la sol·licitud que reuneix totes les
condicions i tots i cadascun dels requisits que s'exigeixen per prendre part a
la convocatòria i haurà de facilitar en la sol·licitud un telèfon mòbil i una
adreça electrònica per tal que l'Ajuntament s'hi pugui posar en contacte, si
procedeix. La veracitat de les dades que es fan constar a la sol·licitud és
responsabilitat de qui ho signa.

CVE 2020010504

L’horari de presentació d’instàncies al Registre General de l’Ajuntament és
de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores i els dijous de 09.00 a 19.00
hores.

Data 30-4-2020

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals
següents a la data de publicació del corresponent anunci al BOE.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) De manera presencial, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament
de Cardedeu, Plaça Sant Joan, núm. 1 de Cardedeu
c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament
s’estableixi.
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a
l’estranger.
e) A les oficines d’assistència en matèria de registres.
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8.- Declaració de no estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions
públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari de
qualsevol administració pública. (inclosa en el model d’instància
especifica)
9.- Compromís de portar armes (inclòs en el model d’instància
especifica)

https://bop.diba.cat

7.- Certificació mèdica on es desprengui aptitud física per al
desenvolupament de les proves així com l’alçada

A

6.- Declaració jurada de saber conduir bicicleta (inclosa en el model
d’instància específica)

La documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud, es pot lliurar com
a màxim fins el moment de finalització del termini de presentació
d’instàncies amb l’excepció del català que podrà acreditar-se fins el dia de la
prova.
Els mèrits que estan referenciats en el document Excel presentat amb la
sol·licitud, s’acreditaran documentalment a requeriment del Tribunal però
només els candidats que hagin superat la Fase Oposició i es donarà un
termini de 10 dies per a aquesta presentació. Només es tindran en compte
els mèrits inclosos en el document Excel presentat inicial, la resta no es
valoraran.
Per la mera concurrència als processos selectius s'entén que l’aspirant
accepta íntegrament aquestes bases, tret que, prèviament, hagi exercit el
seu dret a impugnar-les.

2019/5987
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El pagament de la taxa de 16,15 euros podrà realitzar-se mitjançant
transferència bancària adreçada a l’Ajuntament de Cardedeu (plaça Sant
Joan núm. 1, 08440, de Cardedeu), amb ingrés al número de compte ES270182-6035-4102-0172-2785 o bé mitjançant el pagament amb targeta de
crèdit a la Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, havent-ne
d’acreditar el seu pagament en el mateix moment de la presentació de la
instància.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

11. Document Excel amb la relació dels mèrits que la persona aspirant
desitgi fer constar per ser valorats pel tribunal qualificador de
conformitat amb el que preveu la base novena. (no adjuntar
documentació dels mèrits, només presentar document EXCEL amb el
mèrits que es volen fer constar)

Pàg. 6-27

10.- Document justificatiu de l’abonament de la taxa de 16,15 euros
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Les al·legacions presentades es resoldran en el termini dels 30 dies
següents a la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut
aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran
desestimades.
Si no s'hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista
d'aspirants admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar-la a publicar. Si
s'accepta alguna reclamació, s'esmenarà la llista de persones admeses i
excloses i l'esmena es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la
web municipal (www.cardedeu.cat)

L'admissió o exclusió de les persones aspirants es farà tenint en compte allò
que estableix l'art. 77, apartats 2 i 3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals
de Catalunya.
Als efectes d'admissió es tindran en compte les dades que les persones
aspirants hagin fet constar a la sol·licitud.

2019/5987
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Es concedirà a les persones interessades un termini de 10 dies hàbils, a
comptar de l'endemà de la publicació del corresponent anunci, per tal que
puguin formular les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que
s’hagin produït, exclusivament respecte a la sol·licitud, en cap cas respecte
de mèrits al·legats. Se’ls adverteix que, en cas que no esmenin dins d’aquest
termini el defecte a ells imputable que hagi motivat la seva exclusió, es
considera que desisteixen de la seva petició.

CVE 2020010504

A la resolució esmentada, que es publicarà a la web municipal i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, s’indicaran els llocs on s’exposen les llistes
completes dels aspirants admesos i dels aspirants exclosos i dels motius
d’exclusió.

Data 30-4-2020

En aquesta mateixa resolució s’inclourà la llista completa dels aspirants
admesos i exclosos a la convocatòria i la llista provisional d’exempts de
realitzar l’exercici de coneixements de llengua catalana.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d’un
mes, es revisaran els requisits d’accés i la documentació aportada i es
dictarà una resolució en la qual declararà aprovada la llista de persones
admeses i excloses.

A

7. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS
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Composició del Tribunal: Estarà integrat per un nombre senar de persones
no inferior a cinc, amb els respectius suplents, designades per la corporació i
formades per un/a president/a i vocals, un/a dels quals podrà actuar com a
Secretari/ària del tribunal, i amb la següent distribució:
a) un terç membres o persones funcionàries de la mateixa corporació
b) un terç personal tècnic especialitzat en aquesta matèria
c) un terç integrat per representants del Departament d’Interior, entre
els quals hi haurà com a mínim una persona proposada per l’Institut
de Seguretat Pública i una per la Direcció General d’Administració de
Seguretat

En la composició del Tribunal es vetllarà pel compliment del principi
d’imparcialitat i de professionalitat dels seus membres, perquè la meitat més
un dels membres del Tribunal tingui la titulació adequada als diversos
coneixements que s’exigeixen a les proves i perquè tots els vocals tinguin
una titulació acadèmica igual o superior a l'exigida als aspirants.
Es farà designació nominal dels membres, que constarà a la llista, així com
dels suplents.

El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència de més de la
meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents, i sense la presència
de la Presidència i la Secretaria.

2019/5987

https://bop.diba.cat
Pàg. 8-27
CVE 2020010504

D’acord amb l’article 60 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, l’òrgan de selecció serà col·legiat, sense que pugui
comptar entre els seus membres personal d’elecció o de designació política,
ni personal interí o eventual. La pertinença als òrgans selectius serà sempre
a títol individual, sense que es pugui ostentar en representació o per
compte de ningú.

Data 30-4-2020

8. TRIBUNAL QUALIFICADOR.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

S’estableix la previsió d’iniciar-se les proves corresponents a la present
convocatòria en un període màxim de tres mesos, a comptar des de la
darrera publicació oficial de les bases de la convocatòria.

A

Aquesta resolució determinarà també el lloc, data i hora de la celebració del
primer exercici del procés selectiu i donarà a conèixer els noms dels
membres titulars i suplents del tribunal qualificador.

/ SELECCIÓ AGENTS PER CONCURS OPISICIÓ

B

Pàgina 8 de 27

Signatura 1 de 1
Enric Olivé Manté

21/04/2020

ALCALDE

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

bb4cd97f046c497fbeb3b6c1a9bc5738001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Plaça de Sant Joan, 1

T 938 444 004

www.cardedeu.cat

08440 Cardedeu

F 938 711 477

NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

El tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació de les
bases, així com el que calgui fer en els casos no previstos.
Les indemnitzacions per assistència dels membres del tribunal s'acreditaran
d'acord amb el que disposi la normativa vigent en cada moment. A aquests
efectes, la categoria del tribunal serà la que correspongui d'acord amb el
nivell del lloc a cobrir.

9. INICI I DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS SELECTIUS:

El Tribunal, sempre que ho consideri oportú, podrà determinar el canvi
d’ordre del desenvolupament del procés selectiu.
En tots els exercicis que es desenvolupin per escrit, el Tribunal podrà
acordar que el mateix aspirant els llegeixi. En aquest cas, el Tribunal podrà
sol·licitar de l’opositor/a tots aquells aclariments que es consideri adients.

La incompareixença de la persona aspirant a qualsevol de les proves
determinarà automàticament la pèrdua del seu dret a participar en la prova
o fase següent i la seva exclusió del procediment selectiu.

2019/5987

https://bop.diba.cat
Pàg. 9-27

El tribunal haurà d’observar l’oportuna confidencialitat i el secret professional
en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que es
duguin a terme.

CVE 2020010504

L’abstenció i/o recusació dels membres del Tribunal s’ha d’ajustar a allò que
preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.

Data 30-4-2020

A l'efecte del que preveu el Decret 3/2014, de 7 de gener, sobre avaluació i
certificació de coneixements de català, el Centre de Normalització
Lingüística del Vallès Oriental, a petició de l’ajuntament de Cardedeu,
nomenarà una persona per tal que assessori el tribunal qualificador amb
relació a la prova de coneixements de la llengua catalana, si s’escau.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors/es
especialistes que l'assessorin, però aquests han de limitar la seva intervenció
a l'assessorament tècnic, i no poden participar en la qualificació de les
proves. L'informe que emetin no pot tenir caràcter vinculant, però ha de ser
tingut en compte a l'hora de determinar la puntuació.

A

SC-RRHH / Selecció de personal
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Segona prova: Coneixements de la llengua catalana.
Exercici obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants, que
consisteix en la realització d’exercicis de coneixements gramaticals i de
comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana
amb el nivell exigit a la base quarta, d’acord amb els criteris emprats per la
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. La
qualificació dels/de les aspirants en aquest exercici és la d'apte/a o no
apte/a.
Estan exemptes de realitzar aquest exercici les persones que acreditin el
coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb
el nivell intermedi B2 de català d’acord amb el que estableix el Decret
3/2014, de 7 de gener, de modificació del Decret 152/2001, sobre avaluació
i certificació de coneixements de català o certificar haver superat una prova
de nivell igual o superior al requerit en un procés de selecció convocat per
l’Ajuntament de Cardedeu dins del mateix any o haver participat i obtingut
plaça en processos anteriors en què hi hagi establerta una prova de català
de nivell igual o superior al requerit.

Tercera prova: proves físiques
Consistirà en la realització de les proves físiques que s’esmenten en l’ Annex
3 de les presents bases.

2019/5987

Pàg. 10-27

La puntuació màxima és de 10 punts i la puntuació mínima per superar-la
és de 5 punts, cada pregunta ben contestada puntuarà per una unitat i cada
resposta incorrecta descomptarà per 0,25 unitats

CVE 2020010504

Exercici obligatori i eliminatori que consisteix en la resolució d’un test sobre
coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol
acadèmic requerit i sobre coneixements de l’actualitat social, cultural i
política, de conformitat amb l’article 15 del Decret 233/2002, de 25 de
setembre.

Data 30-4-2020

Primera prova: Prova escrita tipus test de caràcter cultural.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Fase primera. Oposició.

https://bop.diba.cat

A

9.1 PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA PLAÇA ACCÉS LLIURE. CONCURS
OPOSICIÓ LLIURE.

/ SELECCIÓ AGENTS PER CONCURS OPISICIÓ

B

Pàgina 10 de 27

Signatura 1 de 1
Enric Olivé Manté

21/04/2020

ALCALDE

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

bb4cd97f046c497fbeb3b6c1a9bc5738001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Plaça de Sant Joan, 1

T 938 444 004

www.cardedeu.cat

08440 Cardedeu

F 938 711 477

NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

Exercici obligatori i eliminatori que consisteix en dues parts:
Primera.- Resolució d’un test de com a màxim 50 preguntes sobre
coneixements generals i específics establerts a l’Annex 1 de la present
convocatòria.
La puntuació màxima és de 10 punts i la puntuació mínima per superar-la
és de 5 punts, cada pregunta ben contestada puntuarà per una unitat i cada
resposta incorrecta descomptarà per 0,25 unitats.
Segona.- Resolució d’un cas pràctic que tingui relació amb les tasques que
s’han de desenvolupar en l’exercici de la professió.
La puntuació màxima és de 10 punts i la puntuació mínima per superar-la
és de 5 punts.
Cinquena prova: Exercici psicotècnic i competencial
Consisteix en la realització d’un test psicotècnic i competencial, exercici que
podrà ser completat amb una entrevista personal en aquells casos que
decideixi el tribunal, a criteri dels tècnics que l’examinin, per tal d’integrar
tots els elements a valorar. La valoració serà APTE/A o NO APTE/A.

Sisena prova: Reconeixement mèdic
S’haurà de passar un reconeixement mèdic, per comprovar que no es
detecta en els o les aspirants cap de les causes d’exclusió mèdica
establertes a l’Annex 2 d’aquestes bases. El dictamen el valorarà el
facultatiu com a APTE/A o NO APTE/A per al lloc de treball.

2019/5987

https://bop.diba.cat
Pàg. 11-27

Quarta prova: Coneixements generals i específics

CVE 2020010504

La qualificació serà d’ APTE/A o NO APTE/A.

Data 30-4-2020

Per al seu desenvolupament és obligatori que l’aspirant porti roba i calçat
esportiu.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per a la realització d’aquesta prova els/les aspirants hauran de lliurar al
tribunal un certificat mèdic oficial vigent, que s’hagi expedit com a màxim
tres mesos abans, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions
físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació del certificat
comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.

A
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1.- Serveis efectius prestats com Agent de la policia local a raó de 0,05
punts per mes o fracció fins a un màxim de 3 punts. El topall serà de 2
punts quan l’acreditació d’experiència sigui en altres cossos i forces de
seguretat, ja sigui en la mateixa categoria o en diferents categories dels
esmentats cossos.
En tot cas no es computaran el serveis prestats simultàniament en dos
llocs.
2.- Titulacions acadèmiques superiors a l’exigida com a condició d’accés a la
convocatòria, amb una puntuació màxima de 0,5 punts a raó de l’escalat
següent:

https://bop.diba.cat
Pàg. 12-27

A aquesta fase accedeixen aquelles persones que hagin superat la fase
d’oposició. Consisteix en valorar els mèrits acreditats, que es qualifiquen
fins a un màxim de 10 punts (7 punts de mèrits i 3 d’entrevista), d'acord
amb el barem següent:

CVE 2020010504

La puntuació màxima de la fase de concurs serà de 10 punts. La fase de
concurs no tindrà caràcter eliminatori. Es valoraran només els mèrits
d’aquells aspirants que hagin superat les proves selectives de la Fase
d’Oposició.

A

Fase segona. Concurs.

3.- Per cada curs de formació que tingui relació directa amb el lloc a
proveir, és a dir amb la funció de policia fins a un màxim de 1,5 punts,
segons l’escalat següent:
3.1

Fins a 9 hores o formació sense expressió d’hores: 0,02

3.2

Entre 10 i 19 hores: 0,05 punts.

3.3

Entre 20 i 50 hores: 0,15 punts.

3.4

Més de 51 hores: 0,30 punts.

4.- Formació específica en Administració Pública, que tingui relació amb les
matèries del lloc a proveir, és a dir amb la funció de policia, de conformitat
amb el mateix escalat de l’apartat anterior, però amb un topall de 0,5 punt.
5.- Felicitacions, recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia
local o de la resta de forces i cossos de seguretat a raó de 0,10 per cada
una amb un topall màxim de 0,5 punt.

2019/5987

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.2 Grau universitari, equivalent o superior: 0,50 punts

Data 30-4-2020

2.1 Batxillerat o equivalent. 0,25 punts
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Entrevista.
Els aspirants podran ser convocats a una entrevista sobre qüestions
vinculades amb les funcions a desenvolupar, l’experiència professional i la
idoneïtat de l’aspirant per a ocupar-la. El tribunal podrà mantenir una
conversa en català. La puntuació màxima serà de 3 punts, sense que tingui
caràcter eliminatori.
L’ordre definitiu de les persones aspirants aprovades es determinarà sumant
els punts obtinguts en totes les fases d’oposició, del concurs i l’entrevista, si
s’escau.

Fase Tercera. Fase de Formació.
Consisteix en la superació del curs de formació bàsic a l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya quan siguin enviats per la corporació
municipal a realitzar-lo.
Queden exempts de realitzar aquest curs les persones participants que
acreditin, mitjançant la certificació corresponent, que han superat amb
anterioritat curs de contingut igual o similar, impartit per l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya.

2019/5987

https://bop.diba.cat
Pàg. 13-27
CVE 2020010504

Per tal de poder valorar aquells mèrits contrets pels aspirants que no
estiguin en català o castellà, llengües oficials a Catalunya, caldrà que
estiguin acompanyats per una traducció feta mitjançant titulat habilitat a
l’efecte.

Data 30-4-2020

Per tal d’acreditar correctament l’experiència professional i als efectes de
còmput del temps treballat, caldrà obligatòriament que de la documentació
presentada es desprengui les dades següents: data de l’alta i de baixa o bé
acreditació de que encara es treballa, tipus de tasques realitzades i
categoria professional. Per tant cal presentar a més un informe de vida
laboral, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament
amb el contracte o presa de possessió, i/o tota aquella documentació
acreditativa de les tasques realitzades, excepte que aquesta informació ja
obri en poder de l’Ajuntament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

7.- Experiència en treballs similars, com l’exercici de funcions de vigilant o
similar als membres d’associacions de voluntaris de protecció civil, que es
valorarà a raó de 0,10 punts per semestre sencer, fins a un màxim de 0,50
punts.

A

6.-Català: El certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català,
equivalent o superior es valorarà amb 0,50 punts.
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Una vegada superat el curs de formació bàsica els/les aspirants han de
realitzar un període de pràctiques de 12 mesos al municipi.
A les persones que hagin prestat servei com a agents al cos de la policia de
Cardedeu en algunes de les situacions administratives establertes al decret
233/2002 de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés,
promoció i mobilitat de les policies locals, se’ls hi descomptarà aquest
temps del període de pràctiques, havent de complir com a mínim els tres
mesos que assenyala el reglament.
La qualificació serà apte o no apte. Els aspirants declarats no aptes
quedaran exclosos del procés selectiu.
Durant el període de pràctiques el tribunal qualificador comptarà amb
l’assessorament d’almenys dues persones avaluadores, que presentaran
una proposta d’avaluació basada en uns ítems conductuals predeterminats,
tals com: coneixement del treball, habilitats socials de comunicació,
compliment d’ordres i disciplina, disposició personal vers el treball,
responsabilitat, adaptació a l’organització, iniciativa, confiança, judici pràctic
i auto-control.
Durant el curs selectiu i el període en pràctiques, els/les aspirants són
nomenats funcionaris en pràctiques. Els/les aspirants que superin el període
de pràctiques seran nomenats funcionaris de carrera.

2019/5987

https://bop.diba.cat
Pàg. 14-27

Les persones participants que accedeixin a aquesta fase realitzaran unes
pràctiques de caràcter selectiu i obligatori.

CVE 2020010504

Fase Quarta. Fase de Pràctiques.

Data 30-4-2020

El tribunal qualificador declararà excloses de la convocatòria les persones
participants que perdin, definitivament, la condició d’alumne de l’ISPC. La
direcció de l’ISPC ha d’informar al tribunal qualificador de les persones
participants que perdin definitivament aquesta condició.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La qualificació dels cursos selectius serà d’apte/a o no apte/a, sens perjudici
que l’Escola de Policia de Catalunya emeti una puntuació. Els i les aspirants
considerats no aptes queden exclosos del procés selectiu corresponent.

A
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PLAÇA

DE

MOBILITAT

La puntuació màxima és de 10 punts i la puntuació mínima per superar-la
és de 5 punts.
Segona prova: Coneixements de la llengua catalana.
Exercici obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants, que
consisteix en la realització d’exercicis de coneixements gramaticals i de
comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana
amb el nivell exigit a la base quarta, d’acord amb els criteris emprats per la
Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. La
qualificació dels/de les aspirants en aquest exercici és la d'apte/a o no
apte/a.
Estan exemptes de realitzar aquest exercici les persones que acreditin el
coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb
el nivell intermedi B2 de català d’acord amb el que estableix el Decret
3/2014, de 7 de gener, de modificació del Decret 152/2001, sobre avaluació
i certificació de coneixements de català o certificar haver superat una prova
de nivell igual o superior al requerit en un procés de selecció convocat per
l’Ajuntament de Cardedeu dins del mateix any o haver participat i obtingut
plaça en processos anteriors en què hi hagi establerta una prova de català
de nivell igual o superior al requerit.

2019/5987

Pàg. 15-27

En aquest exercici es valoraran els coneixements professionals, la capacitat
de resolució de problemes, l’autonomia i la iniciativa, l’adaptabilitat i
flexibilitat, la identificació amb l’organització en aplicació dels valors i ètica
professionals, la vocació de servei a les persones i el treball en equip.
També es tindrà en compte la qualitat en l’expressió escrita, la capacitat de
síntesi, i l’ordre i la claredat de la redacció.

CVE 2020010504

Consistirà en desenvolupar per escrit, durant un període màxim d’una hora,
uns supòsits de caràcter pràctic que plantejarà l’òrgan de selecció,
relacionats amb les tasques pròpies de les funcions assignades al lloc de
treball.

Data 30-4-2020

Primera prova: Prova pràctica d’avaluació de competències bàsiques

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Fase primera

https://bop.diba.cat

A

9.2. PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA
HORITZONTAL. CONCURS AMB PROVES.
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En tot cas no es computaran el serveis prestats simultàniament en dos
llocs.
2.- Titulacions acadèmiques superiors a l’exigida com a condició d’accés a la
convocatòria, amb una puntuació màxima de 0,5 punts a raó de l’escalat
següent:
2.1 Batxillerat o equivalent. 0,25 punts
2.2 Grau universitari, equivalent o superior: 0,50 punts
3.- Per cada curs de formació que tingui relació directa amb el lloc a
proveir, és a dir amb la funció de policia fins a un màxim de 1,5 punts,
segons l’escalat següent:
3.1

Fins a 09 hores o formació sense expressió d’hores: 0,02

3.2

Entre 10 i 19 hores: 0,05 punts.

3.3

Entre 20 i 50 hores: 0,15 punts.

3.4

Més de 51 hores: 0,30 punts.

4.- Formació específica en Administració Pública, que tingui relació amb les
matèries del lloc a proveir, és a dir amb la funció de policia, de conformitat
amb el mateix escalat de l’apartat anterior, però amb un topall de 0,5 punt

2019/5987

https://bop.diba.cat
Pàg. 16-27

1.- Serveis efectius prestats com Agent de la policia local a raó de 0,05
punts per mes o fracció fins a un màxim de 3 punts. El topall serà de 2
punts quan l’acreditació d’experiència sigui en altres cossos i forces de
seguretat, ja sigui en la mateixa categoria o en diferents categories dels
esmentats cossos.

CVE 2020010504

A aquesta fase accedeixen aquelles persones que hagin superat la fase
d’oposició. Consisteix en valorar els mèrits acreditats, que es qualifiquen
fins a un màxim de 10 punts (7 punts de mèrits i 3 d’entrevista), d'acord
amb el barem següent:

Data 30-4-2020

Fase segona. Concurs.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Consisteix en la realització d’un test psicotècnic i competencial, exercici que
podrà ser completat amb una entrevista personal en aquells casos que
decideixi el tribunal, a criteri dels tècnics que l’examinin, per tal d’integrar
tots els elements a valorar. La valoració serà APTE/A o NO APTE/A.

A

Tercera prova: Exercici psicotècnic i competencial

/ SELECCIÓ AGENTS PER CONCURS OPISICIÓ

B

Pàgina 16 de 27

Signatura 1 de 1
Enric Olivé Manté

21/04/2020

ALCALDE

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

bb4cd97f046c497fbeb3b6c1a9bc5738001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Plaça de Sant Joan, 1

T 938 444 004

www.cardedeu.cat

08440 Cardedeu

F 938 711 477

NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

SC-RRHH / Selecció de personal

Per tal de poder valorar aquells mèrits contrets pels aspirants que no
estiguin en català o castellà, llengües oficials a Catalunya, caldrà que
estiguin acompanyats per una traducció feta mitjançant titulat habilitat a
l’efecte.
Entrevista.
Els aspirants podran ser convocats a una entrevista sobre qüestions
vinculades amb les funcions a desenvolupar, l’experiència professional i la
idoneïtat de l’aspirant per a ocupar-la. El tribunal podrà mantenir una
conversa en català. La puntuació màxima serà de 3 punts, sense que tingui
caràcter eliminatori.
L’ordre definitiu de les persones aspirants aprovades es determinarà sumant
els punts obtinguts en totes les fases de l’oposició, del concurs i l’entrevista,
si s’escau.
Fase Tercera. Fase de Pràctiques.
Les persones participants que accedeixin a aquesta fase realitzaran unes
pràctiques de caràcter selectiu i obligatori, per un període de pràctiques de
12 mesos al municipi.
A les persones que hagin prestat servei com a agents al cos de la policia de
Cardedeu en algunes de les situacions administratives establertes al decret
233/2002 de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés,
promoció i mobilitat de les policies locals, se’ls hi descomptarà aquest
2019/5987
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Per tal d’acreditar correctament l’experiència professional i als efectes de
còmput del temps treballat, caldrà obligatòriament que de la documentació
presentada es desprengui les dades següents: data de l’alta i de baixa o bé
acreditació de que encara es treballa, tipus de tasques realitzades i
categoria professional. Per tant caldrà presentar a més un informe de vida
laboral, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament
amb el contracte o presa de possessió, i/o tota aquella documentació
acreditativa de les tasques realitzades, excepte que aquesta informació ja
obri en poder de l’ Ajuntament.

Data 30-4-2020

7.- Experiència en treballs similars, com l’exercici de funcions de vigilant o
similar, que es valorarà a raó de 0,10 punts per semestre sencer, fins a un
màxim de 0,50 punts.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6.-Català: El certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català,
equivalent o superior es valorarà amb 0,50 punts.

A

5.- Felicitacions, recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia
local o de la resta de forces i cossos de seguretat a raó de 0,10 per cada
una amb un topall màxim de 0,5 punt.

/ SELECCIÓ AGENTS PER CONCURS OPISICIÓ

B

Pàgina 17 de 27

Signatura 1 de 1
Enric Olivé Manté

21/04/2020

ALCALDE

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

bb4cd97f046c497fbeb3b6c1a9bc5738001

Url de validació

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

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Plaça de Sant Joan, 1

T 938 444 004

www.cardedeu.cat

08440 Cardedeu

F 938 711 477

NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

SC-RRHH / Selecció de personal

10.
LLISTA
DE
PERSONES
CONDICIONS DE TREBALL

APROVADES,

NOMENAMENT

I

El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en
aquests processos selectius s’entendrà que s’ha de produir en la data
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se en el
moment de procedir a formalitzar el nomenament.

L’ordre definitiu de les persones aspirants aprovades es determinarà sumant
els punts obtinguts en totes les fases del concurs oposició, concurs i
l’entrevista, si s’escau.

Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal farà pública en
els mitjans electrònics municipals i al tauler d'edictes de la corporació la
relació de persones aprovades per ordre de puntuació final. S'elaborarà una
llista per cada torn de la convocatòria.
El nombre de persones seleccionades no pot superar el de les places
convocades. Contra la llista de persones seleccionades es pot interposar
recurs d'alçada davant el/la president/a de la corporació en el termini i amb
l'efecte que estableix la LPACAP.

2019/5987

Pàg. 18-27
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Durant el període en pràctiques, els/les aspirants són nomenats funcionaris
en pràctiques. Els/les aspirants que superin el període de pràctiques seran
nomenats funcionaris de carrera.

Data 30-4-2020

Durant el període de pràctiques el tribunal qualificador comptarà amb
l’assessorament d’almenys dues persones avaluadores, que presentaran
una proposta d’avaluació basada en uns ítems conductuals predeterminats,
tals com: coneixement del treball, habilitats socials de comunicació,
compliment d’ordres i disciplina, disposició personal vers el treball,
responsabilitat, adaptació a l’organització, iniciativa, confiança, judici pràctic
i auto-control.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La qualificació serà apte o no apte. Els aspirants declarats no aptes
quedaran exclosos del procés selectiu.

https://bop.diba.cat

A

temps del període de pràctiques, havent de complir com a mínim els tres
mesos que assenyala el reglament. Els aspirants provinents del procés de
mobilitat han d’acomplir aquest període mínim.
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11. INCIDÈNCIES.
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre
els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu en tot allò que no
estigui previst en aquestes bases.
Les convocatòries, l’aprovació d’aquestes bases i tots els actes
administratius que se’n derivin es podran impugnar per les persones
interessades en els casos i la forma que estableix la Llei de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

12. BORSA DE TREBALL INTERÍ.
Els aspirants del procés del sistema de selecció de concurs-oposició lliure
que, havent pres part en el procés selectiu, superin les proves establertes a
aquests efectes, sense haver superat el procés selectiu, entraran a formar
part d’una borsa de treball interí per cobrir possibles nomenaments
temporals que es produeixin en el lloc de treball d’agent de la policia local
de Cardedeu al què han optat. Aquesta borsa de treball serà vigent fins a la
creació d’una altra borsa de treball.
Una vegada superat els primers dotze mesos de borsa, el personal
d’aquesta borsa de treball que sigui cridat a ocupar lloc d’interí haurà de
repetir i/o acreditar novament la superació de les proves psicotècniques i
mèdiques corresponents.

2019/5987
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El nomenament com a funcionari/ària de carrera serà publicat al Butlletí
Oficial de la Província. Caldrà fer el jurament o promesa a què fa referència
el Decret 359/1986, de 4 de desembre, abans de prendre possessió com a
funcionari/ària de carrera.

Data 30-4-2020

La relació contractual amb l’Ajuntament serà la de personal funcionari de
carrera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En el supòsit de renúncia de la persona aspirant proposada, el/la
president/a del tribunal formularà proposta a favor de la persona aspirant
aprovada que hagi obtingut la puntuació més alta i tingui cabuda en les
places convocades com a conseqüència de l'esmentada anul·lació.

A

En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els
procediments de concurs oposició, a la persona aspirant que hagi obtingut
la major puntuació en la fase d’oposició.
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Els actes qualificats dels tribunals de selecció (resultat de les proves
d’oposició, valoració en la fase de concurs i proposta definitiva d’aspirants
que han superat el procés selectiu) podran ser recorreguts en alçada davant
la presidència de la corporació o de l'autoritat en qui hagi delegat en el
termini d’un mes des que s’hagin publicat.
Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense
perjudici que es puguin interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar
possibles errors materials en la confecció de la llista d’aprovats, errors
mecanografiats en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en les
qualificacions o errors observables a simple vista. Aquests errors també
podran ser corregits d’ofici pels òrgans de selecció.
El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que
s'originin durant el desenvolupament del procés de selecció.

2019/5987
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Les convocatòries i les seves bases, les llistes definitives de persones
admeses i excloses, els nomenaments com a funcionaris/àries en pràctiques
i de carrera i les resolucions per les quals es declara no superat el període
de pràctiques poden ser impugnats pels/per les interessats/des, mitjançant
la interposició de recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la seva notificació o publicació (article 46 de la Llei 29/1988, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa), sens
perjudici del recurs potestatiu de revisió que es pot interposar en el termini
d'un mes des de la data de notificació o publicació de l'acte o resolució
davant la presidència de la corporació o de l'autoritat en qui hagi delegat.
(articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les
administracions públiques).

Data 30-4-2020

14. RÈGIM D’IMPUGNACIONS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les persones 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, la Llei 39/2015 i especialment el Reglament
General de Protecció de Dades.

A

13. PROTECCIÓ DE DADES.
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Tema 2.- L’organització política de l’Estat.
Tema 3.- L’organització territorial de l’Estat. Les Comunitats Autònomes.
Tema 4.- L’Ordenament jurídic de l’estat. Lleis. Normes amb rang de llei.
Reglaments. Tractats internacionals. Els òrgans jurisdiccionals: el poder
judicial i el Tribunal Constitucional.
Tema 5.- L’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya.
Tema 6.- El municipi. Territori i població. Organització. Competències.
Reglaments municipals: ordenances i bans.
Tema 7. La funció pública. Règim jurídic. Concepte i classes d’empleats
públics. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Adquisició i pèrdua de
la condició de funcionari. Plantilla i RLLT. Selecció i provisió de llocs de
treball. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques. Règim disciplinari dels funcionaris públics
pertanyents a un cos de la Policia Local. L’agent de l’autoritat.
Tema 8.- Dret administratiu. Procediment administratiu. Acte administratiu.
Recursos administratius. Procediment sancionador.
Tema 9.- Dret processal penal: la Llei d’enjudiciament criminal.
Tema 10.- Dret Penal: el Codi Penal.

2019/5987

Data 30-4-2020

Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut general.
Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

TEMARI

CVE 2020010504

Pàg. 21-27

ANNEX 1.

https://bop.diba.cat

En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que
determina el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, i el Decret legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública, i altres disposicions aplicables.

A

Disposició addicional
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Tema 16.- Seguretat i convivència. La Policia de Proximitat. Coordinació
dels serveis de seguretat amb els serveis d’atenció a les persones.
Seguretat i qualitat de vida. Protecció Civil.
Tema 17.- La seguretat viària. Normativa sobre trànsit i circulació de
vehicles a motor.
Tema 18.- El municipi de Cardedeu. Característiques físiques, sòcioeconòmiques i demogràfiques. Organització i funcionament de l’Ajuntament
de Cardedeu.
Tema 19.- Ordenances municipals de Cardedeu. L’Ordenança municipal
reguladora de la convivència ciutadana de Cardedeu. L’Ordenança municipal
reguladora de la tinença i protecció dels animals.
Tema 20.- Policia local de Cardedeu. Memòria d’actuacions. Pla local de
Seguretat Viària.

https://bop.diba.cat

Tema 15.- La seguretat ciutadana. La Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març,
de protecció de la seguretat ciutadana.

Pàg. 22-27

Tema 14.- El codi deontològic a la Policia.

CVE 2020010504

Tema 13.- Les policies locals de Catalunya. Les funcions de les policies
locals. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies Locals.

Data 30-4-2020

Tema 12.- La Policia de Catalunya. La Llei 4/2013, de 7 d’abril, d’Ordenació
del sistema de Seguretat a Catalunya. La Llei 4/2015, de 30 de març, de
Protecció de Seguretat Ciutadana

A

Tema 11.- La Policia a l’Estat espanyol. La llei Orgànica 2/1986, de 13 de
març, de forces i cossos de seguretat de l’ Estat.

Proves mèdiques comunes a totes les convocatòries d’agent de policia
(d’acord amb els paràmetres exigits per als cossos i forces de seguretat)
1. Antropometria
2. Generals
3. Aparell locomotor
4. Psiquisme i sistema nerviós
5. Sistema cardiovascular

2019/5987
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ANNEX 2
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6. Aparell respiratori
7. Aparell gènito-urinari

A

8. Aparell digestiu

https://bop.diba.cat

9. Hematologia
10.Infeccions
11.Sentit de la vista

Obesitat: El pes no pot reduir o dificultar les tasques específiques de la
funció policial.
2. Generals
Defectes físics, congènits o adquirits de qualsevol tipus o localització i
malalties agudes o cròniques de tot aparell o sistema que redueixin o
dificultin les tasques específiques de la funció policial.
3. Aparell locomotor
Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure
moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat
de les extremitats, el tronc o el coll.
4. Psiquisme i sistema nerviós
Qualsevol tipus de neurosis, psicosi o psicopatia que estigmatitzi la
personalitat, la conducta, el comportament o la relació interpersonal.
Anormal desenvolupament intel·lectual o haver patit malaltia o trastorn
psíquic que redueixi les facultats o incapaciti per a les funcions pròpies del
lloc al qual aspira.
Alcoholisme i toxicomanies.
Epilèpsia, convulsions, tremolors o dèficits neurològics que dificultin
l’exercici normal de la funció.

2019/5987

Data 30-4-2020

Talla: Alçada inferior a: Dones 1’60 m; Homes 1’65 m

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Quadre mèdic d’exclusions
1. Antropometria

CVE 2020010504

Pàg. 23-27

12.Sentit de l’oïda
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5. Sistema cardiovascular
Malformacions congènites o lesions adquirides del cor o grans vasos.

Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.
Trastorns crònics de la circulació venosa o limfàtica.
6. Aparell respiratori
Malalties, malformacions i lesions respiratòries amb repercussió permanent
de la funció respiratòria.
Neumotòrax espontani recidivant. Es requeriran valors respiratoris dins de
la normalitat, obtinguts amb espiròmetre o altres tècniques de valoració
funcional respiratòria.

Pàg. 24-27

Trastorns greus de la conducció i del ritme cardíac.

https://bop.diba.cat

A

Insuficiència cardíaca o malalties que puguin progressar-hi.

Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, el fetge, les vies biliars i el
pàncreas exocrí. Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants, colitis
cròniques i síndromes de mala absorció.
9. Hematologia
Aplàsies i discràcies sanguínies. Dèficit immunitari. Trastorns de la
coagulació. Hemòlisi.
10. Infeccions
Malalties infectocontagioses actives o amb risc de contagi.
11. Sentit de la vista
Agudesa visual sense correcció inferior als 6/10 de la visió normal en
ambdós ulls. Reduccions significatives del camp visual. Estrabisme manifest.
Alteracions en la visió dels colors.
12. Sentit de l’oïda
L’agudesa auditiva ha de ser superior al 75% de l’agudesa normal en
ambdós oïdes, i no patir cap trauma sonor.
Síndrome vertiginosa de qualsevol etiologia.
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8. Aparell digestiu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Nefropaties, malformacions i/o lesions del tracte gènito-urinari, insuficiència
renal. Nefrolitiasi crònica.
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7. Aparell gènito-urinari
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1. Course navette: Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i
a una velocitat progressiva marcada per una cinta magnetofònica, un
trajecte d' anada i tornada de 20 metres.
2. Llançament de pilota medicinal: Dempeus i amb les cames separades, s'
agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues mans i, de darrera el
clatell, es llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el talons ni
les puntes dels peus (2 intents).
3. Abdominals en 1 minut: Elevació successiva del tronc durant 1 minut
amb les cames flexionades, els braços al clatell i els peus subjectats.
4. Velocitat: Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres.

TAULA DE VALORACIÓ: Els barems d’aptituds físiques, segons edats serà:
Punts Course Navette

Llançament

Abdominals

Velocitat

Punts

Barem d' aptitud física homes (de 18 fins 40 anys)
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PROVES FÍSIQUES DE LES PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL

CVE 2020010504

ANNEX 3

Data 30-4-2020

La comprovació i valoració de les diferents exploracions a que fa referència
aquest quadre es farà únicament i exclusivament en el centre mèdic
designat pel tribunal qualificador i els seus resultats sempre han de referirse al moment de l’exploració.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

També és motiu d’exclusió el disposar de tatuatges que siguin visibles amb
la uniformitat de la Policia de Cardedeu. Aquesta exclusió podria ser
dispensada amb caràcter molt excepcional si el Tribunal considera que els
tatuatges de la persona aspirant són d’unes dimensions reduïdes i/o no
contenen missatges o imatges que poden interpretar-se com a ofensius.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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5. Bicicleta: Demostració de domini bàsic de la bicicleta mitjançant el seu
ús durant uns metres a determinació del Tribunal, prova que podrà ser
exempta per a aquells/aquelles aspirants que adjuntin declaració jurada
a l’efecte.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A Cardedeu,

L’Alcalde.
Enric Olivé Manté
(Signat electrònicament a peu de pàgina)
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