
 

 

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ PER 
COBRIR UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL 
 
 
1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
La provisió d’una plaça d’agent de la policia local, Escala d'Administració Especial, Subescala 
serveis especials, Classe agent de la policia local, vacant a la plantilla de funcionaris d'aquesta 
Corporació, inclosa a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2013, mitjançant el sistema de concurs 
oposició. 
 
 
2. PLACES CONVOCADES I FUNCIONS 
 
Categoria: agent de la policia local, grup C2 
Règim jurídic: funcionari 
Tipus de nomenament: funcionari de carrera 
Jornada: Completa. 
Retribucions: Segons el grup de classificació i la relació de llocs de treball inclosos en el 
pressupost general de l'Ajuntament aprovat pel Ple de la corporació en sessió de 21 de març de 
2013, corresponent al lloc a cobrir, amb un complement de destí 12. 
Funcions: Les pròpies d’agent de la policia local 
 
 
3. CONDICIONS DELS ASPIRANTS 
 
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents: 
 

a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent. 
b) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o 

graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o 
tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent 
o superior.  

c) Haver complert 18 anys i no passar dels 35. 
d) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les 

funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap 
administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que 
l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial. 

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 de 1,60 m les dones i 1,70 m els homes.  
g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B i de l’autorització per 

poder conduir vehicles prioritaris (BTP). 
h) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.  

 
Totes aquestes condicions s'han de reunir en el moment de presentar la sol·licitud, tret de la 
certificació per a poder conduir vehicles prioritaris que s'ha de presentar abans de l'inici de la 
setena prova del procés selectiu. 
 
 
4. PROCES SELECTIU 
 
4.1 FASE CONCURS 
 
Abans de l'inici de la fase d'oposició, el tribunal valorarà els mèrits al·legats pels aspirants d'acord 
amb el barem següent: 



 

 

 
A)  Antiguitat: 
 

- Per haver exercit com agent de la policia local a l'ajuntament convocant: 
  per cada mes complert.......................... 0,2 punts, fins a un màxim de 2 
 
- Per haver exercit com agent de la policia local a un altre ajuntament, 
  per cada mes complert.......................... 0,1 punt, fins a un màxim de 1. 
 

B) Titulacions acadèmiques: 
 

- Batxillerat superior o equivalent.................... 0,5 punts. 
- Diplomatura universitària o equivalent.......... 0,75 punts. 
- Llicenciatura universitària............................. 1 punt. 
 
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. 
 

C)  Formació professional: 
 
1- Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya, realitzats amb 

aprofitament: 
  

- Per cursos de durada inferior a 25 hores: 
  per cada un......................................... 0,15 punts. 
 
- Per cursos de 26 a 50 hores: 
  per cada un......................................... 0,25 punts. 
 
- Per cursos de 51 a 100 hores: 
  per cada un......................................... 0,40 punts 
 
- Per cursos de més de 100 hores: 
  per cada un......................................... 0,50 punts 
 
Fins un màxim de 2 punts 
 

2- Per altres cursos o seminaris, relacionats amb la professió: 2 punt com a màxim. 
 
3- Coneixements de català superiors als exigits: 0,5 punts. 
 
D)  Per altres mèrits justificats documentalment: 
 

- Segons criteri del tribunal,  i fins a un màxim d'1 punt. 
 

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 8 punts. 
 
 
4.2 FASE D'OPOSICIÓ 
 
La data d'inici de les proves, i l'ordre d'actuació dels aspirants per a aquells exercicis que no 
puguin fer-se conjuntament, es publicarà, com a mínim, amb 15 dies d'antelació. 
 
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin a la 
crida del tribunal en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran 
definitivament exclosos del procés selectiu. 
 



 

 

Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no posseeix íntegrament els requisits per 
aquesta convocatòria, podrà proposar, en qualsevol moment del procés selectiu, amb audiència 
prèvia a l'interessat, la seva expulsió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats 
pertinents les inexactituds o falsedats comprovades. 
 
1a prova.- Bateria de tests psicotècnics. 
Serà obligatòria i eliminatòria. Consistirà en la realització de proves psicotècniques objectives, 
essencialment proves aptitudinals i qüestionaris de personalitat, per tal d'avaluar si el perfil 
(capacitat aptitudinal i professiograma caracteorològic) s'adequa al policial. Aquesta prova es 
podrà completar, a criteri del tècnic que examini o del tribunal, amb una entrevista personal.  
 
Qualificació: Es qualificarà com a apte o no apte. La falsedat demostrada en les respostes 
comportarà l'eliminació de l'aspirant. 
 
2a prova.- Aptitud física. 
Serà obligatòria i eliminatòria. Constarà de les subproves que s'especifiquen a l'annex 1 
d'aquestes bases.  
 
Per poder realitzar aquesta prova els aspirants hauran de lliurar al tribunal un certificat mèdic 
oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per poder dur-la 
a terme. La no presentació del certificat comportarà l'exclusió del procés selectiu. 
 
Qualificació: Es qualificarà com a apte o no apte. Per ser declarat apte caldrà obtenir cinc o més 
punts de mitjana de les puntuacions de totes les subproves.  
 
3a prova.- Coneixement de la llengua catalana. 
Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que, dins el termini de presentació de 
sol·licituds, acreditin documentalment tenir el nivell B o superior de la Junta Permanent de Català 
o un altre d'equivalent. 
 
Serà obligatòria i eliminatòria. Consistirà en la realització d'exercicis lògics de coneixements 
sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la realització d'una entrevista amb 
un expert que permeti valorar el coneixement oral.  
 
Qualificació: Es qualificarà com a apte o no apte. 
 
4a prova.- Cultura general.  
Serà obligatòria i eliminatòria. Constarà de dues subproves: 
a.- Contestar en un període màxim d'una hora un qüestionari de preguntes de cultura general de 
nivell EGB i d'actualitat social, cultural i política. 
b.- Contestar en un període màxim d'una hora diverses preguntes proposades pel tribunal i 
relacionades amb els temes que figuren a l'annex 2. El tribunal podrà disposar que els aspirants 
llegeixin les respostes davant seu i podrà fer les preguntes per a l’aclariment de les respostes que 
consideri oportunes. 
 
Qualificació: Cada subprova puntuarà entre zero i deu punts. La qualificació final serà la suma de 
les dues puntuacions. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació final  inferior 
a 10 punts. 
 
5a. prova. Reconeixement mèdic. 
Serà obligatori i eliminatòria. Consistirà en un reconeixement mèdic que inclourà les proves que 
figuren a l'annex 3 amb l'objectiu de comprovar que l'aspirant no presenta cap causa mèdica que 
l'invalidi per a l'exercici de la professió.  
 
Qualificació: Es qualificarà com a apte o no apte. 
 



 

 

4.3  QUALIFICACIÓ FINAL 
 
La qualificació de cada aspirant serà la suma de les qualificacions obtingudes a les fases de 
concurs i d'oposició. 
 
Desprès de la quarta prova, el tribunal farà públic un llistat ordenat dels aspirants amb les 
puntuacions atorgades a cada un d'ells i cridarà els primers, en nombre igual al de places a cobrir, 
per tal que facin la prova mèdica. 
 
En cas que algun aspirant no superi la prova mèdica, el tribunal cridarà el següent de la llista que 
hagi superat les proves anteriors per tal que la realitzi.  
 
Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a l'alcaldia per al 
seu nomenament com a funcionaris en pràctiques. El número d'aspirants proposats no podrà ser 
superior al de places convocades 
 
Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el termini màxim 
de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base primera, excepció feta 
del certificat acreditatiu de tenir els coneixements específics per poder conduir vehicles prioritaris. 
 
Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar documentalment els 
requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de presentar un certificat de 
l'organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar la seva condició i les altres 
circumstàncies de les quals no hi hagi constància. 
 
Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presenten 
la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris en 
pràctiques i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en 
què puguin haver incorregut per falsedat. 
 
 
5. CURS SELECTIU I PERÍODE DE PRÀCTIQUES. 
 
6a prova. Curs selectiu. 
Consisteix en la superació del Curs de formació bàsica que organitza l'Escola de Policia de 
Catalunya. Queden exempts de fer-lo aquells aspirants que aportin la certificació d'haver-lo 
superat. Les despeses que pugui originar a l’opositor l’assistència al curs selectiu aniran a càrrec 
del mateix. 
 
7a prova. Període de pràctiques. 
Els aspirants hauran de superar un període de pràctiques de sis mesos al municipi. Els aspirants 
que acreditin haver treballat com a agents de la policia local interins durant un període igual a 
l’Ajuntament del Masnou seran exempts d’aquests sis mesos. 
 
Per poder iniciar aquesta prova, els aspirants han de presentar a la Secretaria de la Corporació el 
certificat de validesa per conduir vehicles prioritaris i el diploma acreditatiu d'haver superat el Curs 
de formació bàsica. Si no ho fan així, quedaran eliminats del procés selectiu. 
 
Aquesta prova té caràcter eliminatori i es valorarà en base a dos informes independents de 
diferents comandaments de la policia. 
 
Els informes es basaran en la valoració de diversos factors conductuals dels aspirants, com a 
mínim: coneixements del treball, habilitats socials i comunicació, compliment d'ordres i disciplina, 
disposició personal vers el treball, responsabilitat, adaptació a l'organització, iniciativa, confiança 
en si mateix i autonomia, judici pràctic i autocontrol. 
 



 

 

Mentre realitzin el Curs de formació bàsica i les pràctiques, els aspirants rebran les remuneracions 
que corresponen, segons la legislació vigent, als funcionaris en pràctiques. 
 
Els aspirants que superin la setena prova seran proposats a l'Alcaldia perquè siguin nomenats 
funcionaris de carrera. 
 
 
6. RÈGIM DEL PROCÉS SELECTIU 

 
Aquesta convocatòria es regeix per les presents bases específiques i per les bases generals 
aprovades per la Junta de Govern Local de 30 de juliol de 2009, que han estat publicades al BOP 
número 190, de data 10.08.09 i en extracte al DOGC número 5452 de data 27.08.09. 
 
El Masnou, 20 de gener de 2014. 
 
 
La regidora de Recursos Humans 
i Règim Intern, La responsable de Recursos Humans, 
 
 
 
 
Sílvia Folch Sànchez     Mònica Espinàs Martínez  



 

 

ANNEX 1 
 
PROVES FÍSIQUES   
 
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. Salt vertical 
Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió fins tocar 
amb la mà el punt més alt de la paret (2 intents). 
 
5. Velocitat 
Correr al màxim de les possibilitats 50 metres. 
 
 
Barem d'aptitud física homes 
 

Punts  Course 
Navette 
 

Llançament    Abdominals Salt vertical Velocitat Punts 

10 13 12 65 50 6"7 10 

9 12 11 60 48 6"9 9 

8 11 10.5 55 46 7"1 8 

7 10 10 50 44 7"4 7 

6 9 9 45 42 7"8 6 

5 8.5 8 40 40 8"4 5 

4 8 7.5 35 38 8"8 4 

3 7.5 7 30 36 9"1 3 

2 7 6.5 25 34 9"3 2 

1 6.5 6 20 32 9"6 1 

 
 



 

 

Barem d'aptitud física dones 
 

Punts Course  Navette Llançament 
  

Abdominals Salt vertical Velocitat Punts 

10 10 8 55 44 7"6 10 

9 9 7 50 42 8" 9 

8 8 6.5 45 40 8"4 8 

7 7 6 40 37 9" 7 

6 6.5 5.8 35 35 9"2 6 

5 6 5.5 30 30 9"5 5 

4 5.5 5 25 28 9"7 4 

3 5 4.5 20 24 9"8 3 

2 4.5 4 15 20 9"9 2 

1 4 3.5 10 18 10 1 

 
 



 

 

ANNEX 2 
 
TEMARI 
 
1. La constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Drets i deures fonamentals.  
 
2. L'estatut d’autonomia de Catalunya. Disposicions generals. La Generalitat, el Parlament i 

Consell Executiu. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat.  
 
3. La llei municipal i de règim local. L'organització municipal. Competències dels ajuntaments. El 

personal al servei dels ens locals. 
 
4. Intervenció administrativa local en l’activitat privada. Procediment de concessió de llicències. 

Ordenances, reglaments i bans. 
 
5. El règim jurídic de les Administracions públiques: principis informadors. La competència dels 

òrgans de les Administracions públiques. L’abstenció i recusació. 
 
6. L’acte administratiu. Eficàcia de l’acte administratiu. Execució. Notificació. Normes reguladores 

de l’activitat de les administracions públiques. Terminis. El procediment administratiu. Principis 
generals. Fases del procediment. Revisió dels actes administratius.  

 
7. El procediment administratiu. Els interessats. Fases del procediment administratiu comú: 

iniciació, ordenació, instrucció, finalització i execució. Idea dels procediments especials. 
 
8. Hisendes locals. Pressupost municipal. Recursos municipals. 
 
9. Llei orgànica de forces i cossos de seguretat: Concepte, missió i objectius de la policia. 

Normes bàsiques d'actuació. Els diferents cossos policials a l'Estat espanyol.  
 
10. Llei de les policies locals. Disposicions generals. Principis d'actuació i funcions. La coordinació 

de les policies locals i la col·laboració amb els altres cossos policials. Estructura i organització 
de la policia local. Règim disciplinari. 

 
11. La funció administrativa de la policia. La policia local i les seves relacions amb els ciutadans. 
 
12. L’actuació de la policia local com policia judicial: l’atestat, la detenció, l’habeas corpus, el 

dipòsit de detinguts, l’assistència lletrada al detingut. La llei sobre protecció de la seguretat 
ciutadana. 

 
13. Dret penal. Garanties penals i aplicació de la Llei. Concepte de delicte i de falta. Persones 

responsables. Les penes. 
 
14. Les falsedats: falsificació de documents públics i oficials. Delictes contra l’administració 

pública. La prevaricació. L’abandonament de destinació i l’omissió de perseguir delictes. La 
desobediència i denegació d’auxili. 

 
15. Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets. Tràfic d’influències. Activitats 

prohibides als funcionaris. Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties 
constitucionals. 

 
16. Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Normes generals de 

circulació. Permisos i llicències de conduir. Condicions dels vehicles per poder circular. Les 
multes municipals. Mesures cautelars. Responsabilitat. Procediment sancionador 

 



 

 

17. Senyalització. Prioritat entre senyals. Aplicació dels senyals. Retirada. Tipus i senyals de 
circulació. Senyals en els vehicles. Marques vials. 

 
18. Els accidents de tràfic: normes per a evitar accidents. Normes en cas d’accident. 

Responsabilitat objectiva en l’àmbit de la circulació. Conductes delictives. 
 
19. Protecció civil. Fonament jurídic. Principis informadors de la Protecció Civil. Participants. 

Classificació de les situacions d’emergència. Esquema jeràrquic. Funcions de la Protecció 
Civil. 

 
20. Els sistemes logístics: el software. Sistemes operatius. L’interfaç gràfic de Windows. El 

tractament de textos. Els fulls de càlcul. Les bases de dades. 



 

 

ANNEX 3 
  
REVISIÓ MÈDICA 
 
 
 * Anamnesi 
 
 * Dades antropomètriques: FC i TA 
 
 * Exploració:  General 
    Cardio respiratòria 
    Abdominal 
    Sentits:  Vista 
       Oïda 
 
 * Analítica sang: Hemograma 
    Sèrie blanca 
    Glucosa 
    Urea 
    Creatinina 
 
 
 
 


