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BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A 
LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE DE LA 
BORSA DE TREBALL PER EFECTUAR NOMENAMENTS AMB CARÀCTER 
INTERÍ DE LA POLICIA LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE 
MAR,  
 
1. Objecte. 
 
La formació d’una borsa de treball, amb caràcter urgent, d’empleats públics agents de la 
Policia Local de L’Ametlla de Mar, funcionaris en règim d’interinatge (subgrup de 
funció C2), destinada a cobrir vacants o substitucions d’agents del cos de la Policia 
Local de l’Ametlla de Mar, per a la seva adscripció immediata, transitòria i temporal en 
els termes del previst al Decret 233/2002 pel qual s'aprova el Reglament d'accés, 
promoció i mobilitat de les policies locals. o el seu nomenament d’agents interins en el 
supòsit previst a la disposició addicional quarta de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de 
Policies Locals i enquadrades a l’escala d’administració especial, subescala serveis 
especials, escala bàsica i categoria d’agent, dotades amb les retribucions que 
corresponguin d’acord amb la plantilla de personal i la legislació vigent. 
 
Les funcions assignades les estableix l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de 
les Policies Locals de Catalunya, i s’exerciran en règim d’incompatibilitat. Aixó no 
obstant, les funcions i comeses expressades s’han d’entendre amb caràcter general, a 
títol enunciatiu i no limitatiu. Per tant, la seva concreció i amplitud es produirà a través 
de les ordres o instruccions que li siguin dictades pel superior jeràrquic així com per les 
necessitats i desenvolupament del lloc de treball. 
 
2.- Procés de selecció 
 
La selecció dels aspirants es farà pel sistema de concurs oposició lliure, articulat en una 
primera fase d’oposició consistent en la realització  de proves de coneixement de 
llengua, prova cultural, prova pràctica, proves físiques, psicotècniques (amb entrevista 
personal) i prova mèdica, i una segona, fase de concurs , consistent en la   valoració dels 
mèrits alꞏlegats. 
 
 
3. Condicions dels aspirants 
 
Per a ser admès al procés selectiu caldrà acreditar el compliment de tots i cadascun dels 
requisits següents, tots ells referits a la data en què finalitzi el període de presentació de 
solꞏlicituds. 
 
3.1. Bases específiques. Requisits dels aspirants. 
 

a) Ésser ciutadà espanyol, de conformitat amb les lleis vigents. 
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b) Haver complert els 18 anys i no superar l’edat màxima de jubilació forçosa. 

c) 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. 

d) Estar en possessió del títol de graduat/da en educació secundària, graduat/da 
escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grua mitjà, tècnic/a auxiliar 
corresponent a formació professional de primer grau o un altre equivalent o 
superior o en condicions d’obtenir-la en la data d’acabament del termini de 
presentació de solꞏlicituds per prendre part a les proves selectives. En cas 
d’invocar un títol equivalent a l’exigit, haurà d’acreditar-se mitjançant 
certificació expedida pel Ministeri d’Educació i Ciència que ho acrediti i si es 
tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent 
homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que 
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 

f) Tenir una alçada mínima d’1,70 metres per als homes i 1,65 metres per les 
dones. 

g) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat/da per a l’exercici 
de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari 
del servei de cap administració pública. 

h) Estar en possessió dins del termini de presentació d’instàncies, del permís de 
conduir B. 

i) No trobar-se afectat per causa d’incompatibilitat previstes a la legislació vigent 
Les persones aspirants hauran d’acreditar, dins del termini de presentació de 
solꞏlicituds, estar en possessió del certificat que acrediti el compliment de les 
condicions d’equivalència amb el certificat de la Direcció General de Política 
Lingüística corresponent al nivell intermedi B2. En cas que no es compti amb el 
certificat esmentat caldrà realitzar la corresponent prova de coneixements de 
català. 

j) Per aquells aspirants que hauran de ser nomenats en aquell supòsit previst en 
l’article 31.2.d, del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, haver superat o 
superar un curs de formació policial de no més de 120 h.  

 

4.- Presentació de solꞏlicituds. 
 
4.1. Les solꞏlicituds per a participar en el procés selectiu es faran mitjançant instància, 
segons el model normalitzat de solꞏlicitud d’admissió a convocatòries, juntament amb el 
currículum vitae i documentació acreditativa (original o fotocòpia) dels requisits i dels 
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mèrits alꞏlegats per les persones aspirants, al Registre General de l’Ajuntament de 
L’Ametlla de mar (Carrer Sant Joan 55)- 43860 L’Ametlla de Mar) durant l’horari 
d’atenció al públic. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes 
previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
4.2. La solꞏlicitud haurà d’anar acompanyada de la documentació: 
  

‐ Fotocòpia del DNI. 
‐ Fotocòpia de la titulació requerida.  
‐ Original o fotocòpia del nivell de català requerit. 
‐ Fotocòpia dels carnets de conduir. 
‐ Documentació acreditativa (original o fotocòpia) dels mèrits alꞏlegats. 
‐ Currículum vitae. 

 
4.3. Les persones aspirants han de manifestar en aquesta solꞏlicitud que reuneixen tots i 
cadascun dels requisits exigits a la base segona, d’acord amb les condicions establertes 
per la legislació vigent. 
 
4.4. Amb la formalització i presentació de la solꞏlicitud, l’aspirant dóna el seu 
consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per 
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, 
d’acord amb la normativa vigent. 
 
4.5. Tots els requisits i mèrits s’han de reunir el dia de la finalització del termini de 
presentació de solꞏlicituds. 
 
El termini per presentar solꞏlicituds serà de 20 dies naturals a comptar des de la darrera 
de les publicacions que s’efectuarà de les bases al Butlletí Oficial de la Província i de la 
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
El president de la corporació, a petició pròpia o a proposta del president del tribunal de 
selecció, pot demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels requisits necessaris  
quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els 
aspirants. 
 
5. Tribunal qualificador 
 
5.1. El Tribunal qualificador del concurs oposició es composarà dels següents membres:  
 
‐ PRESIDENT: el Secretari de la Corporació, o funcionari en que delegui. 
‐ VOCALS: 

Un comandament de la Policia Local de l’Ametlla de Mar, amb el seu suplent 
Un vocal a proposta de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
Un vocal a proposta de la Direcció General d’Administració Local 
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Un funcionari de carrera de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar o d’una altra 
administració local. 

‐ SECRETARI/ÀRIA (amb veu però sense vot): recaurà en personal funcionari de 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. 

  
5.2. El Secretari del tribunal actuarà amb veu i sense vot. 
 
5.3. El Tribunal qualificador podrà disposar que s'hi incorporin assessors especialistes a 
efectes d'assessorament, la intervenció dels quals consistirà a ilꞏlustrar al Tribunal sobre 
aspectes relacionats amb la seva especialitat. 
 
5.4. El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat 
dels membres, titulars o suplents. Sempre serà necessària la presència del/de la 
president/a i del/de la secretari/ària o dels seus substituts. Les decisions s'adoptaran per 
majoria i, en cas d'empat, decidirà el/la president/a mitjançant el vot de qualitat. Seran 
d'aplicació a la seva actuació les normes sobre funcionament d'òrgans colꞏlegiats 
contingudes en els articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic. 
 
5.5. Els membres del tribunal s'hauran d'abstenir d'intervenir, i els/les aspirants podran 
recusar-los, quan concorrin les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
5.6. El Tribunal podrà desqualificar els exercicis de qualsevol aspirant quan l’actuació 
d’aquest vulneri la normativa aplicable i/o les presents bases o que el seu comportament 
suposi un abús d’aquestes. 
 
5.7. El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els 
acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen aquestes bases 
 
5.8. Als efectes previstos en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó de servei, el Tribunal qualificador es classifica en la categoria 
tercera. 
 
6.- Llista d’admesos i exclosos 
 

6.1. Finalitzat el termini de presentació de solꞏlicituds, es dictarà resolució amb la llista 
provisional de persones admeses i excloses es farà pública en el tauler d’anuncis i a la 
seu electrónica de l’Ajuntament. 

Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones aspirants, de 
conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques 

 

6.2. A partir de la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos tots els 



  
Ajuntament de l'Ametlla de Mar 

Ajuntament de l'Ametlla de Mar 
Sant Joan nº 55, L'Ametlla de Mar. 43860 (Tarragona). Tel. 977456000. Fax: 977456838 

anuncis successius s’exposaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de L’Ametlla de 
mar.  

6.3. A la llista provisional, s’establirà un termini de tres dies per a fer esmenes o 
reclamacions. 
 
6.4. Les alꞏlegacions presentades es resoldran en el termini màxim dels 3 dies següents 
a la finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense 
que s’hagi dictat resolució, les alꞏlegacions s’entendran desestimades. 
 
Si no es presenten alꞏlegacions o es desestimen per silenci administratiu la llista de 
persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà 
publicar-la de nou. 
 
6.5. En el llistat les persones aspirants seran relacionades amb un número d’identificació 
que correspon als tres últims números i a la lletra del NIF. Els aspirants hauran de 
comparèixer a les diferents proves proveïts d’algun dels següents documents: DNI o 
passaport en vigor. La manca de presentació d’aquest document determinarà l’exclusió 
automàtica de l’aspirant del procediment selectiu. 

 

7. Desenvolupament del procés selectiu. 
 
El procediment de selecció és el concurs-oposició. 
 
7.1. Fase d’Oposició. (Puntuació màxima 40 punts) 
 
En aquesta fase es valoraran els coneixements teòrics i pràctics, i les condicions físiques 
i psicològiques de les persones aspirants, mitjançant la realització d’una prova de català, 
una prova de cultura general, una prova de coneixements pràctics, proves d’aptitud 
física i una prova psicotècnica amb entrevista personal, de conformitat amb els criteris 
de valoració i puntuació que es detallen seguidament: 
 
a) PRIMERA PROVA. PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA. 
 
Consistirà en la realització de proves sobre coneixement de la llengua catalana 
corresponents al nivell intermedi B2 de la Direcció General de Política Lingüística. La 
seva qualificació serà “apte/a” o “no apte/a”. Quedaran exempts/es de realitzar aquesta 
prova les persones aspirants que acreditin, amb la solꞏlicitud, estar en possessió del 
corresponent certificat de coneixements de la llengua catalana de nivell intermedi B2 de 
la Junta Permanent de Català o equivalent. 
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones 
tècniques especialitzades en normalització lingüística. La primera prova es qualificarà 
d’apta o no apta. Quedaran eliminades les persones aspirants qualificades com a no 
aptes. 
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b) SEGONA PROVA. PROVA ESCRITA DE CULTURA GENERAL. Puntuació màxima 20 punts. 
 
Aquesta prova versarà sobre coneixements de cultura general, del territori, i sobre 
l’actualitat social, cultural i política general a un nivell concordant amb el títol acadèmic 
requerit. 
 
Consistirà en contestar per escrit, en un temps màxim de 60 minuts, un qüestionari en 
català de 20 preguntes tipus test, que seran proposades pel tribunal i relacionades amb 
les matèries esmentades abans en la proporció d’un 50% de preguntes relatives a 
coneixements de cultura general i del territori, i el 50% restant, relatives a coneixements 
sobre l’actualitat política, social i cultural. Cada resposta correcta puntuarà 1 punt.  
 
La prova disposarà de dos preguntes de reserva, a criteri del tribunal. 
 
La segona prova es puntuarà entre 0 i 20 punts. Quedaran eliminades les persones 
aspirants que obtinguin una qualificació final inferior a 10 punts. 
 
c) TERCERA PROVA. PROVA PRÀCTICA. Puntuació màxima 20 punts. 
 
Consistirà en contestar per escrit un supòsit pràctic policials que proposarà el Tribunal, 
la puntuació màxima serà de 20 punts, relacionats amb els coneixements policíacs, 
territorials i amb les tasques del lloc de treball objecte de la convocatòria, en el temps 
màxim que determini el Tribunal. 
 
En aquesta prova es valorarà la sistemàtica en el plantejament, la formulació de 
conclusions, el coneixement i d’adequada explicació de la normativa vigent. Així 
mateix l’òrgan qualificador, si ho considera, podrà realitzar vàries preguntes 
relacionades amb els supòsits pràctics, tot això a fi i efecte de mantenir el criteri de 
l’adequació entre el perfil de l’aspirant i els condicionants del lloc de treball. Per 
aprovar aquesta prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 10 punts 
 
d) QUARTA PROVA. PROVES D’APTITUD FÍSICA. Qualificat com a APTE o NO APTE. 
 
Aquestes proves tenen per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions d’agilitat, 
rapidesa i resistència de la persona aspirant (veure Annex I).  
 
Per a la realització d’aquestes proves les persones aspirants han de lliurar al tribunal, 
abans de la realització de la prova, un certificat mèdic oficial actualitzat i original, 
expedit com a màxim en els 3 mesos anteriors a la realització de la prova, en el qual es 
faci constar que es reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar a terme les 
proves físiques especificades en la convocatòria.  
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones 
tècniques especialitzades en educació física. No es podrà provar cap element o material 
abans de la realització d’una prova física. És obligatori portar roba i calçat esportiu. 
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La quarta prova es qualificarà com apte o no apte.  
 
Aquestes proves puntuaran de 0 a 10 punts i per poder superar la prova caldran cinc 
punts de mitjana de les puntuacions de totes les subproves. Una subprova puntuada amb 
zero punts comportarà l’exclusió del procés selectiu. Per superar-la cal obtenir, una 
puntuació de cinc o més punts en les subproves incloses. Més d’una subprova puntuada 
amb menys de 5 punts comportarà l’eliminació de la persona aspirant. 
 
Quedaran eliminades les persones aspirants qualificades com a no aptes 
 
 
e) QUINTA PROVA. PROVA PSICOTÈCNICA.  
 
Aquesta prova consistirà en la realització de proves psicotècniques objectives, 
proposades pel servei d'assessorament psicològic de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, essencialment proves aptitudinals i qüestionaris de personalitat per tal 
d'avaluar si el perfil de l’aspirant s'adequa al perfil policial.  
 
Aquesta prova contindrà els àmbits d’exploració sobre variables aptitudinals, de 
personalitat i estat psicològic que aportin la informació necessària per determinar que 
els aspirant disposen de les condicions psicològiques adequades al perfil requerit per a 
l’exercici de les funcions policials. 
 
Serà d’aplicació la Resolució INT/2403/2015, de 2 d’octubre, per la qual es dóna 
publicitat al protocol pel qual s’estableixen els criteris orientatius d’avaluació 
psicològica per a l’accés, promoció i la mobilitat de les policies locals de Catalunya. 
 
Aquest exercici es complementarà amb una entrevista personal dels aspirants, a fi 
d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes hi ha 
d’estar present, com a mínim, un membre del tribunal. 
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones 
tècniques especialitzades en proves psicotècniques. 
 
La falsedat demostrada en les respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant. 
 
La cinquena prova es qualificarà com apte o no apte. Quedaran eliminades les persones 
aspirants qualificades com a no aptes.  
 
Les persones aspirants seran convocades per a la realització, si s’escau, de les diferents 
proves en crida única i hauran de presentar, a efectes d’identificació, l’original del DNI 
o document equivalent. Caldrà, també, que vinguin proveïts de bolígraf i llapis per 
respondre els qüestionaris. Només hi haurà una convocatòria per a cada prova, restant 
automàticament exclosos del procés selectiu els aspirants que no hi compareguin. 
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La no compareixença d’un/a aspirant a qualsevol de les proves en el moment de dur-les 
a terme, llevat de casos de força major degudament justificats i valorats 
discrecionalment pel tribunal, determinarà la pèrdua del dret a participar en el mateix 
exercici quedant exclòs/a del procés selectiu. 
 
Aquelles persones aspirants que no obtinguin una puntuació igual o superior a la 
mínima per superar la prova corresponent obtindran la qualificació de no aprovades i 
quedaran eliminades del procés selectiu, de la mateixa manera que les qualificades com 
a no aptes. 
 
Després de cada prova el tribunal qualificador d’aquesta convocatòria publicarà al tauler 
d’anuncis i a la plana web de l’Ajuntament de Ametlla de Mar una relació l’acta de la 
sessió amb el resultat de les proves realitzades. Totes les proves de la fase d’oposició, 
són obligatòries i eliminatòries.  
 
 
f) PROVA MÈDICA. 
 
Aquesta prova consistirà en un reconeixement mèdic segons el quadre d’exclusions de 
l'annex II amb l'objectiu de comprovar que l'aspirant no presenta cap causa mèdica que 
l'invalidi per a l'exercici de la professió. 
 
Aquesta prova qualificarà a l'aspirant com Apte o No apte. 
 
Per un criteri d’estalvi econòmic i d’eficàcia administrativa, tant la prova psicotècnica 
com la mèdica es realitzaran en el moment de la crida atès que el resultat de les 
mateixes és d’apte o no apte i per tant no canviarà la puntuació definitiva. 
 
 
7.2. Segona fase: Concurs. 
 
Els mèrits i capacitats dels candidats per ocupar el lloc convocat es valoraran fins a un 
màxim de 12 punts. Es valorarà l’experiència, la formació, les titulacions i els mèrits 
fefaentment acreditats d’acord amb el següent: 
 
a) Experiència laboral. Fins a un màxim de 4,5 punts 
Per haver exercit com agent interí d’un cos de policia local i/o altres cossos policials, 
per cada mes complert 0,20 punts. Caldrà acreditar-ho mitjançant certificat de serveis 
prestats emès per l’administració a la qual ha estat vinculat/ada 
 
b) Titulacions acadèmiques. Fins a un màxim d’1 punt 
- Batxillerat, Cicles formatius de grau superior o equivalents: 0,20 punts 
- Títol universitari de grau: 0,40 punts 
- Títols oficials universitaris superiors: 0,60 punts 
 
c) Cursos i seminaris (únicament es computaran aquells realitzats els últims 5 anys i que 
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tinguin relació directa amb les funcions del lloc de treball a ocupar). Fins a un màxim de 
3 punts 
- per cursos de menys de 20 hores: 0,10 punts per curs 
- per cursos de 21 a 40 hores: 0,20 punts per curs 
- per cursos de més de 41 hores: 0,25 punts per curs 
- per haver superat el curs de formació bàsica impartit per l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya, d’una durada de 120 hores o de vint dies lectius: 2 punts 
Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al.legats. 
Si no ho fan així es computaran com a cursos de menys de 20 hores. 
 
d) Nivell de coneixement de llengua catalana. Fins a 0,5 punt 
Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B2) de la Direcció 
General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a 
un màxim de 0,50 punts, d’acord amb el següent barem: 
Per certificat de nivell de suficiència (C) (C1): 0,25 punts. 
Per certificat de nivell superior (D) (C2): 0,25 punts. 
 
e) Recompenses i distincions. Puntuació màxima 3 punts. 
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la 
resta de cossos i forces de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions 
de la categoria d’agent, d’acord amb el següent barem: 
 
-Condecoracions que premien fets distingits per situacions de risc personal, o per 
serveis transcendents amb prestigi per a la corporació o d’utilitat per al servei: 0,50 
punts. 
 
-Felicitacions emeses per la Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, 0,25 
punts 
 
-Felicitacions emeses per una entitat local: 0,20 punts 
 
 
8.- Formació de borsa de treball 
 
El tribunal qualificador publicarà la puntuació final al tauler d’anuncis de la Corporació.  
 
Amb els aspirants que han superat el procés de selecció el tribunal proposarà la 
formació d’una borsa de treball, per l’ordre de puntuació respectivament obtinguda, a 
partir de la qual es procedirà a la provisió de les eventuals vacants o substitucions en 
funció de l’organització de recursos humans del moment de la vacant. 
 
En el supòsit de nomenament d’agents interins en el supòsit previst a la disposició 
addicional quarta de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de Policies Locals i d’acord el 
previst a l’article 31.2.d) del DECRET 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals els qui hagin superat les 
proves selectives també han de superar un curs de formació a l'Escola de Policia de 



  
Ajuntament de l'Ametlla de Mar 

Ajuntament de l'Ametlla de Mar 
Sant Joan nº 55, L'Ametlla de Mar. 43860 (Tarragona). Tel. 977456000. Fax: 977456838 

Catalunya, d'una durada de cent vint hores o de vint dies lectius i amb el contingut 
adequat a la categoria de el cos de policia local que hagi de cobrir-se interinament. En 
queden exempts de la realització d'aquest curs les persones que acreditin haver-lo 
superat o els funcionaris o funcionàries de carrera de qualsevol cos policial. 
 
Les crides a presses de possessió es faran per rigorós ordre de puntuació i posició en la 
relació El manteniment de l’ordre en la llista estarà condicionat a la superació de la 
prova psicotècnica i mèdica en el moment de la crida.. Els/les aspirants seleccionats/des 
que rebutgin l’oferiment de nomenament, que s’entendrà així en qualsevol cas, 
expressament, o a partir de la comunicació via mail, sense resposta en 24 hores, 
quedaran automàticament exclosos de la borsa de treball, decaient de tots els seus drets 
derivats de la superació del procés de selecció. Nogensmenys, en cas de força major, 
lliurement apreciada en cada cas per la presidència, l’aspirant romandrà en la borsa, 
però passarà a ocupar en la relació el lloc immediatament posterior al de l’aspirant 
cridat/da que, per la mateixa vacant o substitució, si hagués acceptat l’oferiment. 
 
9.- Vigència de la borsa de treball 
 
La borsa formada a partir d’aquest procés de selecció tindrà vigència fins a quedar 
exhaurida amb un màxim de dos anys i llevat el cas de que l’Ajuntament hagi portat a 
terme un procediment per a la provisió en propietat, pel sistema de concurs oposició en 
torn lliure de places vacants d’agent de la policia local, que la derogarà expressament 
 
Podrà prorrogar-se expressament per resolució de presidència aquesta vigència, per 
causes d’interès públic, segons necessitats de la Corporació. Exhaurida la seva vigència, 
els aspirants inclosos decauran en tots del seus drets derivats de la superació del procés 
de selecció. 
 
10. Incompatibilitats. 
 
És d’aplicació la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats al sector públic, en 
compliment del qual l’aspirant haurà de presentar declaració jurada de no estar afectat 
per cap dels supòsits d’incompatibilitats que preveu la llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i la llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat. 
 
11. Disposició final. 
 
En tot el no previst en aquestes bases específiques, s’aplicarà el que determini la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya i el Decret 233/2002, pel 
qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals i en el 
seu defecte, la resta de disposicions aplicables. 
 
12.- Incidències i recursos. 
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Contra l'acord d'aprovació de les bases, i de conformitat amb el que disposen els articles 
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosadministativa  es podrà interposar un dels 
recursos següents: 
 
a) Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant el mateix òrgan que ha dictat 
l'acte recorregut, en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la recepció 
d'aquesta notificació. 
 
La interposició del recurs, excepte en els casos en els que una disposició estableixi el 
contrari, no suspendrà l'execució de l'acte impugnat, de conformitat amb el que disposa 
l'article 117 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 
 
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició 
sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i interposar 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona. 
 
b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la 
publicació d'aquest acord. 
 
En cas d'optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar el recurs 
contenciós administratiu fins que aquell no sigui resolt expressament o s'hagi produït la 
seva desestimació per silenci administratiu. 
 
Contra les llistes definitives d’admesos i exclosos, les formalitzacions dels contractes, 
així com les resolucions per les quals es declara no superat el període de prova, es pot 
interposar recurs potestatiu de reposició davant de la presidència, dins del termini d’un 
mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació. O directament recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins 
del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest 
acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 14, 25 
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
Contra els actes i resolucions del Tribunal, en tant que es tracta d’òrgans colꞏlegiats 
dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via 
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el president de la corporació en 
el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
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ANNEX I: PROVES FÍSIQUES I VALORACIONS 
 
Prova 1. VELOCITAT (50 metres) 
 
L’objectiu d’aquest exercici és mesurar la velocitat de translació corporal i consisteix a 
recórrer una distància de 50 metres, en una instalꞏlació esportiva, en el mínim temps 
possible. Només es pot fer un sol intent. La posició de sortida és de dret, sense contacte 
de les mans a terra i amb els peus darrere la línia de sortida, sense tacs. La persona 
testadora ordenarà “Preparats”, farà una pausa breu i un toc de xiulet. A aquest senyal, 
les persones participants han d’iniciar la cursa. Es permet una sortida nulꞏla per aspirant; 
a la segona sortida nulꞏla, quedarà eliminat de la prova. 
 
Prova 2. ABDOMINALS EN UN MINUT 
 
L’ objectiu d’aquest exercici és valorar la força dinàmica del tronc. L’executant es 
colꞏlocarà assegut a terra amb les cames flexionades 90 graus, els peus una mica 
separats i els dits de les mans entrellaçats darrere del clatell, un ajudant li subjectarà els 
peus i els fixarà a terra, després del senyal, l’aspirant haurà d’intentar realitzar el major 
nombre de vegades el cicle de flexió i extensió del maluc durant seixanta segons, i haurà 
de tocar amb els colzes els genolls, en la flexió, i el terra amb l’esquena, en l’extensió. 
Les cames hauran de mantenir-se flexionades 90 graus durant tota la prova. Així mateix, 
els dits de les mans s’hauran de mantenir entrellaçats fins a l’acabament de l’exercici. 
Es farà en un sol intent. 
 
Prova 3. POTÈNCIA DE CAMES: Salt de longitud amb els peus junts. 
 
L’objectiu d’aquest exercici és mesurar la potència dels principals músculs extensors de 
les cames i consisteix a fer un salt en una superfície llisa, on es mesuraran les distintes 
distàncies que es poden aconseguir. La posició inicial exigeix situar-se per darrere la 
línia de batuda amb els peus alineats a terra i simètrics. En cap moment no es pot 
trepitjar aquesta línia, i si es trepitja, el salt serà considerat nul. Tota la superfície dels 
peus ha de romandre en contacte permanent amb el terra fins al moment del salt, però es 
podran fer totes les accions de balanceig de cos i braços que es vulguin. En el moment 
de la caiguda cap part del cos no pot tocar per darrera els talons i, en cas de tocar-hi, 
l’intent serà considerat nul. Una vegada fet el salt, es compta la distància entre la línia 
batuda i la marca de la darrere part de suport del cos. Per fer aquesta prova es permet 
dos intents. Si un intent és nul, es passa al següent. Es considerarà la millor marca dels 
dos intents. 
 
Prova 4. RESISTÈNCIA (1000 m) 
 
L’objectiu d’aquest exercici és mesurar la resistència orgànica i consisteix a recórrer una 
distància de 1.000 metres, en una instalꞏlació esportiva, en el menor temps possible. 
Només es pot fer un intent. La posició de sortida és de dret, sense contacte de les mans a 
terra i amb els peus darrere la línia de sortida, sense tacs. La persona testadora ordenarà 
“Preparats”, farà una pausa breu i un toc de xiulet. A aquest senyal, els aspirants han 
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d’iniciar la cursa. La prova s’ha de fer per grups. Es permet una sortida nulꞏla per 
aspirant; a la segona sortida nulꞏla, quedarà eliminat de la prova. 
 
Prova 5. FLEXIÓ DE BRAÇOS 
 
L’objectiu d’aquesta prova és valorar la força estàtica de l'extremitat superior. 
Descripció de la prova: 
a) L'aspirant pujarà a un banc, davant del qual hi haurà una barra metàlꞏlica colꞏlocada 

horitzontalment a la qual haurà d'agafar-se amb els dits dirigits cap enrere. 
b) Després es penjarà de la barra, amb els braços flexionats de manera que la barbeta 

quedi per sobre d'ella, sense tocar-la; en aquest moment es posarà el cronòmetre en 
marxa. 

c) L'executant haurà de mantenir la barbeta per sobre de la barra. 
d) La prova acabarà quan la barbeta baixi fins al nivell de la barra, moment en el qual es 

pararà el cronòmetre. 
 
Valoració: es registrarà el temps total durant el qual, en un únic intent, la persona 
aspirant hagi romàs penjada amb la barbeta mantinguda per damunt del nivell de la 
barra. 
 
BAREMS D’APTITUD FÍSICA HOMES 
 

PUNTS SALT ABDOMINALS VELOCITAT FLEXIÓ RESISTÈNCIA PUNTS 

10 2,25 65 6,7" 85" 3'10" 10 

9 2,15 60 6,9" 75" 3'20" 9 

8 2,05 55 7,1" 65" 3'30" 8 

7 1,95 50 7,4" 55" 3'40" 7 

6 1,85 45 7,8" 45" 3'50" 6 

5 1,75 40 8,4" 35" 4'00" 5 

4 1,70 35 8,8" 30" 4'05" 4 

3 1,65 30 9,1" 25" 4'20" 3 

2 1,60 25 9,3" 20" 4'35" 2 

1 1,55 20 9,6" 15" 5'00" 1 
 
 
BAREM D'APTITUD FÍSICA DONES    
 

PUNTS SALT ABDOMINALS VELOCITAT FLEXIÓ RESISTÈNCIA PUNTS 

10 1,95 55 7,6" 40" 3'90" 10 

9 1,90 50 8" 35" 4'10" 9 

8 1,85 45 8,4" 30" 4'20" 8 

7 1,80 40 9" 25" 4'30" 7 

6 1,70 35 9,2" 20" 4'40" 6 

5 1,65 30 9,5" 15" 4'50" 5 
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4 1,60 25 9,7" 10" 5'10" 4 

3 1,57 20 9,8" 7" 5'20" 3 

2 1,55 15 9,9" 5" 5'25" 2 

1 1,52 10 10" 3" 5'30" 1 
 
CORRECCIÓ PER EDATS  
 
Homes i dones Punts 

Menors de 25 anys 0 

De 25 a 29 anys 1 

De 30 a 34 anys 2 

DE 35 a 40 anys 3 

Més de 41 anys 4 
 
 
Aquest quadre de correcció per edats s'aplicarà individualment a cadascuna de les 
subproves, sempre i quan l’aspirant no quedi exclòs amb un zero en alguna d’elles. 
 
 
ANNEX II: QUADRE EXCLUSIONS MÈDIQUES 
 
I. ANTROPOMETRIA: 

 
1. 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 dominants i no 
dominants, pel que fa a les dones. 

2. La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3.5 litres en els homes 
i als 3 litres a les dones. 

 
II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS: 
 
1. Aparell circulatori: 

1.1Insuficiència 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: 
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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, parènquina, 
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. 
3.4 Litiasi del tracte urinari crònica. 
3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi. 

4. Aparell digestiu: 
4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos al 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) 
4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. 
4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants. 

5. Sistema hematopàtic: 
Hemopaties que a judici de l’òrgan qualificador 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 de l’òrgan qualificador 
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 Tremolors. 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: 
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Qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi. 
10. Òrgans dels sentits: 

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 (0,4) 
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. 
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 determinen 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 alꞏlèrgica. 
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui 
comprometre la funció policial. 
 

La valoració de les dades mèdiques es realitzarà únicament a partir dels exàmens 
realitzats en el Centre mèdic designat per l'Ajuntament. 
 
 
 


