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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
EDICTE sobre aprovació de la convocatòria i les bases específiques per a la provisió de 5 llocs de treball
d'agent de la Guàrdia Urbana (codi 2018/21).
La Junta de Govern Local, en sessió de data 30 de novembre de 2018, va aprovar la convocatòria i les bases
específiques per a la provisió de 5 llocs de treball d'Agent de la Guàrdia Urbana, per concurs oposició lliure que
es regirà per les següents bases:

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L'objecte d'aquesta convocatòria és la provisió de cinc places d'Agent de la Guàrdia Urbana vacants en aquesta
Corporació municipal, pertanyent a l'Escala d'Administració Especial, Sots-escala de Serveis Especials - Guàrdia
Urbana - classificat al grup C2, pel sistema d'oposició lliure.
Amb la resta de candidats aprovats es constituirà una llista d'ordre de preferència per disposar d'una bossa de
treball per tal de cobrir de forma temporal places vacants d'agent de Guàrdia Urbana que es puguin produir per
causa de jubilació, llicencia amb reserva de plaça, comissió de serveis o excedència, que tindrà una vigència
màxima de dos anys, en aplicació de l'article 95.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Les retribucions anyals de les places seran les següents:
Salari Base: Les establertes per la legislació vigent i que constin en el catàleg de Llocs de Treball.
Complement de Destí: Nivell 16
Complement específic: Les que constin en el Catàleg de Llocs de Treball en funció del lloc que se li assigni.
Complement de productivitat: Les que anyalment s'estableixi en el programa.
La convocatòria es fonamenta en el que estableix la Llei 16/1991 de 10 de juliol de les policies locals i es regirà
pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les
policies locals i es regularà pel contingut de les Bases Generals aprovades per aquest Ajuntament en data 25
d'abril de 1996, i publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm. 228 de data 21 de setembre de 1996,
amb les modificacions aprovades per acords del Ple Municipal de data 28 de novembre de 1996 (Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm. 2370, de data 14 d'abril de 1997), de data 29 de gener de 1998 (Butlletí
Oficial de la Província núm. 86, de data 10 d'abril de 1998), de data 29 d'abril de 1999 (Butlletí Oficial de la
Província núm. 119, de data 19 de maig de 1999) i de data 24 d'abril de 2008 publicades en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 189 de data 7 d'agost de 2008, per aquestes bases específiques i per la resta de
normativa d'aplicació.
Les funcions atribuïdes al lloc de treball són les que estableixen els articles 11 i 12 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.

SEGONA.- REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR ELS ASPIRANTS
Per a prendre part en el procés selectiu seran necessaris els següents requisits:
a) Tenir nacionalitat espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Posseir el 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
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primer grau o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la
corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
d) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el
que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament d'accés,
promoció i mobilitat de les policies locals.
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. A tal efecte es realitzaran les corresponents valoracions mèdica i
psicològica. L'aptitud psicològica es valorarà de conformitat amb una bateria de tests confeccionats i avaluats
per assessors tècnics especialistes.
f) No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i
cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar
separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni estar en situació de
suspensió de funcions, ni haver estat destituït de comandament com a conseqüència d'expedient disciplinari
mentre durin els efectes de la sanció. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la
persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
g) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.
h) Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2. La prestació d'aquest permís podrà ajornar-se
improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu a l'Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l'Institut de
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d'acord amb l'article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
i) Declaració jurada o promesa per la qual es pren compromís de mantenir vigent els permisos de conduir,
mentre es mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat.
j) Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada per escrit, junt amb la instancia de
sol·licitud de formar part de les proves. En cas de que l'aspirant sigui funcionari en actiu en altra Corporació,
certificació de no haver estat inhabilitat per portar arma de foc en virtut de les proves d'actitud establertes al
Decret 219/1996, de 12 de Juny, pel qual s'aprova el Reglament d'armament de les Policies Locals.
Tots aquest requisits anteriors s'han de complir i acreditar el darrer dia de presentació de sol·licituds llevat dels
requisits especificats a l'apartat i). En tots els casos, aquests requisits s'han de mantenir fins a la presa de
possessió com a funcionaris/àries de carrera de les persones aspirants.
Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la
convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la
seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats
comprovades als efectes pertinents.

TERCERA.- INSTÀNCIES I ADMISSIÓ
En el termini de vint dies naturals a contar des de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de la
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), els/les interessats/des presentaran en el
registre general d'aquest Ajuntament, o en les formes legalment previstes, instància sol·licitant prendre part en
el procés.
Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la
base segona, i que prenen el compromís de portar armes de foc, d'acord amb les condicions establertes a la
legislació vigent.
El requisit de possessió del permís de conduir de la classe B haurà d'acreditar-se documentalment mitjançant
certificat original o còpia compulsada del títol corresponent.
El requisit de possessió del permís de conduir de la classe A2 haurà d'acreditar-se documentalment mitjançant
certificat original o còpia compulsada del títol corresponent com a màxim el darrer dia del curs selectiu a
l'Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d'acord amb
l'article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i
mobilitat de les policies locals.
Es necessari indicar a la sol·licitud estar exempt de la realització de la prova de nivell de català. Per estar
exempt de la prova de coneixements de llengua catalana les persones aspirants han d'estar en possessió dels
coneixements de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior, de conformitat amb el que estableixen el
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Decret 152/2001. De 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i el decret
161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement de català i l'aranès en els processos de selecció de
personal i provisió de llos de treball de les administracions públiques de Catalunya. Als efectes d'aquesta
exempció les persones aspirants hauran de presentar durant el termini de presentació de sol·licituds o abans
de la data de la realització de la prova de nivell de català un dels documents següents:
- Certificat de nivell intermedi de català B2 (antic B) o superior de la Direcció General de Política lingüística o
de qualsevol dels títols, diplomes o certificats que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre,
modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i
certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.
- Documentació que acrediti que la persona aspirant ha participat i obtingut plaça en processos anteriors de
selecció o provisió de persona per accedir a l'Administració local o l'administració de la Generalitat de
Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l'exigit en aquesta
convocatòria, o que hagi superat la prova esmentada en altres processos de selecció de la mateixa oferta
pública d'ocupació.
- Documentació que acrediti que la persona aspirant ha superat una prova o un exercici de coneixements de
llengua catalana del mateix nivell o superior al que s'hi esmenta, en algun procés de selecció per l'accés a la
condició de funcionari públic.
Serà responsabilitat de les persones aspirants la veracitat de les dades consignades, sense perjudici que en
qualsevol moment l'autoritat convocant o el Tribunal Qualificador pugui requerir-los l'acreditació dels requisits
necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones
aspirants.
Igualment, amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants atorguen l'autorització expressa per a
que la Guàrdia Urbana o l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat demani, respecte a la persona interessada, els
antecedents que d'aquesta puguin constar al Registre Central de Penats i Rebels.
Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies i fetes les comprovacions oportunes, s'exposarà en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, situat a la plaça de l'Església, s/núm., planta baixa,
la llista provisional de persones admeses i excloses.
Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de 10 dies
hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de les persones admeses i excloses.
Finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es farà pública la llista definitiva de
persones admeses i excloses en la qual s'indicarà també quines persones aspirants hauran de realitzar les
proves de llengua catalana, així com el dia, hora i lloc de l'inici de les proves.

QUARTA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR
El Tribunal Qualificador estarà constituït en la forma establerta a l'article 8 del Decret 233/2002, de data 25 de
setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, amb la següent
distribució:
a) Un terç ha d'estar integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa corporació
b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria
c) El terç restant ha de ser proposat pel Departament d'Interior, entre els quals hi haurà com a mínim, una
persona proposada per l'Institut de Seguretat Pública (ISPC) i una altra per la Direcció General d'Administració
de Seguretat.
El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats
conjuntament amb els titulars.
En cas d'empat, es decidirà amb el vot de qualitat del President del Tribunal.
A més dels membres que formen part del Tribunal de selecció, a les sessions que s'estableixin hi podran
assistir, amb veu però sense vot, una persona observadora titular i una persona suplent, designades
conjuntament per la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa.
Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, notificant-ho al departament de Recursos Humans,
quan concorrin circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic. Igualment, les persones participants podran recusar els membres del Tribunal quan concorrin les
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circumstàncies previstes per l'article 24 de la mateixa llei.
Per l'execució de proves que s'hagin de realitzar per professionals especialistes, caldrà només la presència d'un
membre del Tribunal per assegurar-ne la correcta realització.
El Tribunal podrà disposar de la incorporació a les seves tasques de personal tècnic especialista per a totes o
algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del Tribunal, les
qüestions que se'ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.
El Tribunal qualificador podrà excloure del procés selectiu qualsevol participant que realitzi alguna conducta
contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d'equitat i igualtat o altres comportaments que
alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.

CINQUENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ
La selecció pel sistema d'oposició lliure consisteix en la superació de les proves obligatòries i eliminatòries, la
superació dels curs selectiu a l'escola de policia i seguidament la superació d'un període de pràctiques de dotze
mesos.
El Tribunal podrà determinar la realització de dos o més exercicis en una sola sessió.
L'ordre d'actuació de les persones aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament
s'establirà per sorteig, que es realitzarà prèviament.
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin 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 reuneix íntegrament els requisits per participar en la
convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la
seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats
comprovades als efectes pertinents.
En el cas que el dia i hora de realització de la primera i segona prova del procés selectiu (coneixements tècnics
i de coneixements de la llengua catalana) alguna de les dones aspirants estigui hospitalitzada per embaràs de
risc, causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest, el tribunal articularà els mecanismes
necessaris per tal de possibilitar-li la realització de la prova/es en el recinte hospitalari on es trobi, dins del
límit territorial de la província de Barcelona, sempre i quan sigui factible que aquesta execució es dugui a
terme el mateix dia i hora en que ho facin la resta de persones aspirants convocades.
Per tal que el Tribunal habiliti aquest dispositiu, les aspirants que prevegin trobar-se el dia/es de realització de
les 2 primeres proves en la situació esmentada a l'anterior paràgraf, hauran d'informar del seu estat al Tribunal
mitjançant comunicació telefònica al departament de recursos Humans de l'Ajuntament de Cornellà de
Llobregat. Aquesta comunicació haurà d'informar de les seves dades de contacte, així com la data i l'hospital
previst pel part. El termini establert per formalitzar aquesta petició serà de 5 dies hàbils a comptar a partir de
l'endemà de la publicació de la data de realització de la prova corresponent.
En relació a les proves d'aptitud física, les aspirants que el dia de la prova estiguin embarassades o que no
hagin complert les 16 setmanes des del naixement del fill/a:
- Podran realitzar la prova, prèvia presentació el dia de la seva execució d'un certificat mèdic on consti
expressament que la realització de les proves d'aptitud física recollides al punt 6.2 d'aquestes bases no
representa cap perill per al seu estat físic i/o gestació. Aquest certificat serà obligatori i haurà d'estar emès
com a màxim fins a 7 dies hàbils abans de la realització de les proves d'aptitud física.
- Podran sol·licitar l'ajornament de la realització de la prova física fins a la següent convocatòria mitjançant
instància presentada al registre general d'aquest Ajuntament. En aquests casos la instància haurà d'anar
obligatòriament acompanyada d'un certificat mèdic, expedit com a màxim 7 dies hàbils anteriors al registre de
la instància, que acrediti la condició d'embarassada o en situació de postpart de fins a 16 setmanes de
l'aspirant sol·licitant. El termini màxim per formalitzar aquesta petició serà de fins a 7 dies hàbils abans de la
realització de les proves d'aptitud física. La presentació d'aquesta documentació en temps i forma correctes
serà obligatòria per tal d'acceptar l'ajornament de la prova.
En cas d'ajornament les aspirants podran mantenir fins la següent convocatòria la nota de les proves ja
realitzades. Aquesta reserva quedarà condicionada a que les proves efectuades mantinguin, al següent procés
de selecció, els mateixos barems i condicions que tenen en l'actual. Les aspirants amb reserva de nota hauran
de fer, a la propera convocatòria, la resta de proves no realitzades, seguint l'ordre i condicions que recullin les
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bases de la nova convocatòria.

SISENA.- PROVES DE LA FASE D'OPOSICIÓ

1r. Primera prova: Test de coneixements tècnics i culturals (obligatòria i eliminatòria).
Té per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic
requerit per a aquesta convocatòria i sobre coneixements de l'actualitat social, cultural i política.
Consistirà en un qüestionari tipus test (màxim 75 preguntes) sobre el temari que es detalla a l'annex I
d'aquestes bases. Les preguntes sobre coneixements de l'actualitat social, cultural i política podran incloure
preguntes relacionades amb el municipi de Cornellà de Llobregat.
Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes
correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies
descomptaran ¼ part del valor d'una resposta correcta.
Aquest exercici serà qualificat de 0 a 12 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació
igual o superior a 6 punts.
Les persones aspirants tindran un termini de cinc dies naturals comptadors des del dia següent a la data de
publicació dels resultats de la prova, per tal de formular les al·legacions que considerin oportunes.
Les al·legacions s'hauran de realitzar per escrit mitjançant instancia presentada al registre general de
l'Ajuntament.

2n. Segona prova: Coneixement de la llengua catalana
Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si
escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements
orals.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal comptarà amb l'assessorament de personal tècnic de normalització
lingüística.
El resultat de les proves serà d'apte o no apte.
Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment en el termini i forma
correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en la base 5a d'aquesta convocatòria.

3r. Tercera prova: Tests aptitudinals (obligatòria i eliminatòria)
Consisteix en l'administració de tests adreçats a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de
raonament de les persones aspirants. Aquests tests valoraran l'aptitud verbal, numèrica i el raonament
abstracte, respectivament. Les proves aplicades estan formades per tests objectius que compleixen els
requisits de validesa i fiabilitat i han estat baremades, estandarditzades i tipificades en una àmplia mostra de
població que permet garantir la confiança en els resultats obtinguts.
La nota final serà la mitjana de la puntuació aconseguida en els tres tests que seran valorats cada un d'ells de
0 a 10 punts. En aquest sentit, per accedir al càlcul de la mitjana, la persona aspirant haurà d'obtenir una
valoració igual o superior als 5 punts en cadascun d'ells; en cas contrari, restarà exclosa del procés de selecció.
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la
serà de 5 punts.
Les persones aspirants tindran un termini de cinc dies naturals, comptadors des del dia següent a la data de
publicació dels resultats de la prova, per tal de formular les al·legacions que considerin oportunes.
Les al·legacions s'hauran de realitzar per escrit mitjançant instancia presentada al registre general de
l'Ajuntament.
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4t. Quarta prova: Aptitud física (obligatòria i eliminatòria)
Les persones aspirants que hagin superat les tres proves anteriors, seran ordenades de major a menor
puntuació en funció del sumatori de les qualificacions obtingudes a les proves puntuables.
Aquesta prova consta de 4 exercicis físics que s'especificaran a l'annex d'aquestes bases i que tenen per
objecte comprovar, entre d'altres, les condicions de força, rapidesa i resistència de les persones aspirants.
a) Realització de la prova:
- Per la realització d'aquesta prova, el mateix dia de la seva execució, les persones aspirants hauran de lliurar
al Tribunal un certificat mèdic expedit com a màxim tres mesos abans de la realització de les mateixes. En
aquest certificat ha de constar explícitament que: “es reuneixen les condicions físiques necessàries per realitzar
els exercicis de l'Annex de la convocatòria per a la cobertura de les places vacants d'agent de la Guàrdia
Urbana de Cornellà de Llobregat. La no presentació de l'esmentat certificat comportarà l'exclusió automàtica de
la persona aspirant del procés selectiu.
- Abans de l'inici de les proves es comprovarà la talla dels aspirants i l'índex de massa corporal: Per mitjà de la
relació entre de la talla i el pes, per tal de determinar l'índex de massa corporal de cada participant, que no
podrà ser inferior a 19 ni superior a 30 amb un marge de tolerància del 5% pels casos de desenvolupament
muscular important.
La determinació de l'índex de massa corporal es farà pel sistema Quetelet, és a dir pes en kilograms dividit per
l'alçada expressada en metres al quadrat. El resultat serà d'apte o no apte.
- L'ordre de realització dels diferents exercicis vindrà determinat per l'organització de les persones aspirants en
els grups que determini el Tribunal. No obstant l'anterior, i per a tots els grups, l'exercici de la cursa llançadora
(course navette) es realitzarà en darrera posició i deixant abans de la realització d'aquesta prova un període,
com a mínim, de 30 minuts des de la finalització de la prova anterior.
- No es podrà provar cap element o material abans de la realització d'una prova física.
- És obligatori portar roba i calçat esportiu.
- En aquesta prova, el Tribunal ha de comptar amb l'assessorament de professionals especialitzats en educació
física.
b) Valoració de la prova:
- Les característiques de cada exercici i els barems de puntuació segons edat i sexe es troben a l'annex
d'aquestes bases.
- A efectes de barem, l'edat de càlcul serà la que tingui la persona aspirant el dia de la realització de la prova.
- En l'exercici en el que hi hagi més d'un intent, el resultat vàlid serà el millor de tots.
- Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada prova suposarà la consideració de NUL de la
prova corresponent (NUL = 0).
- Aquesta prova és obligatòria, tindrà caràcters eliminatori i l'aprovaran amb la qualificació d'apte els aspirants
que superin el mínim exigit en cadascuna de totes les proves. Aquells que no superin el mínim exigit en
qualsevol de proves quedaran exclosos del procés selectiu amb resultat de no apte.

5è. Cinquena prova: Proves de personalitat i de competències (obligatòria i eliminatòria)
Aquesta prova consistirà en la realització de qüestionaris i una entrevista que mesuraran els trets de
personalitat bàsics, els trets clínics de la persona aspirant, la seva adaptació personal i social a l'entorn i el seu
grau d'adequació al següent perfil competencial: habilitats socials, responsabilitat, solució de problemes,
interès i iniciativa, flexibilitat i polivalència i autocontrol i resistència a la pressió.
Aquest qüestionaris que s'administraran han de valorar com a mínim: competències professionals, trets de
personalitat i trets clínics. Realitzats els qüestionaris, els elements explorats en aquests s'integraran i es
contrastaran en la posterior entrevista per determinar l'adequació de la persona aspirant al perfil competencial
requerit per a l'exercici de les funcions d'un agent de policia local.
El tribunal disposarà, durant la realització de la entrevista l'assessorament de tècnics o especialistes. La
falsedat demostrada en les respostes dels qüestionaris comportarà l'eliminació de l'aspirant.
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Aquesta prova és obligatòria i tindrà caràcter eliminatori, les persones aspirants seran qualificades com a aptes
o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques
especialitzades en proves psicotècniques.
Les persones aspirants tindran un termini de cinc dies naturals, comptadors des del dia següent a la data de
publicació dels resultats de la prova, per tal de formular les al·legacions que considerin oportunes.
Les al·legacions s'hauran de realitzar per escrit mitjançant instancia presentada al registre general de
l'Ajuntament.

SETENA.- RECONEIXEMENT MÈDIC
Del total de persones aspirants declarades com a aptes de la 5a prova de la base sisena, realitzaran les proves
mèdiques el nombre de persones que el tribunal determini, classificades segons l'ordre de puntuació. El
tribunal farà pública una llista ordenada dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells.
En cas d'empat en la darrera posició segons el nombre de places vacants, l'ordre de classificació s'establirà a
favor de l'aspirant el gènere del qual sigui menys representat en el col·lectiu professional objecte d'aquesta
oposició. Si persisteix l'empat l'ordre s'establirà d'acord amb la puntuació obtinguda en la primera prova de la
fase d'oposició (test de coneixements tècnics i culturals). Si continua l'empat, aquest es resoldrà a favor de la
persona que hagi obtingut major puntuació en la segona prova (prova aptitudinal). Finalment, si els anteriors
criteris no resolen la situació d'empat, el criteri es dirimirà a favor de la persona de major edat.
També podran ser convocades a realitzar-les les persones aspirants amb puntuacions immediatament inferiors,
que quedaran en situació de reserva, per si es produís alguna desqualificació o baixa voluntària. No obstant
això serà el Tribunal el que establirà el nombre de persones a convocar per al reconeixement mèdic.
Aquesta prova és obligatòria, tindrà caràcter eliminatori i les persones aspirants seran qualificades com a aptes
o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es
detecta en els o les aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'annex d'aquesta
convocatòria.
Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran un informe sobre cada un
dels aspirants declarant si son aptes o no aptes en aplicació dels criteris de l'annex III.

VUITENA.- QUALIFICACIONS DELS ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT
El Tribunal Qualificador publicarà la relació d'aprovats per ordre de millor puntuació determinat per la suma de
les puntuacions en la fase d'oposició.
El Tribunal proposarà a la Presidència de la Corporació el nomenament com a funcionari en pràctiques els cinc
candidats amb la puntuació més elevada o fins el màxim del número de places vacants que s'hagin produït fins
al moment i s'hagin de cobrir de forma temporal.
En cas que algun dels candidats hagués acreditat haver superat el curs de formació bàsic per a policies de
l'Escola de Policia de Catalunya, seran proposats pel tribunal per ser nomenats funcionaris en pràctiques
restant obligades a superar el període de pràctiques establert a la base desena.
Amb la resta de candidats aprovats quedarà constituïda per ordre de puntuació, una llista d'ordre de
preferència, per tal de cobrir de forma temporal les vacants d'agent de Guàrdia Urbana que es puguin produir
per causa de jubilació, llicencia amb reserva de plaça, comissió de serveis o excedència.

NOVENA.- CURS SELECTIU ESPECÍFIC
Consisteix en la superació del Curs de Formació Bàsica que organitza l'Escola de Policia de Catalunya (EPC) de
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Queden exempts de fer-lo els i les aspirants que aportin la
certificació d'haver-lo superat amb anterioritat. En el seu cas, aquest document acreditatiu s'haurà d'entregar
en el termini màxim dels vint dies naturals a que fa referència l'anterior base 8.
Durant la seva estada a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya l'alumnat resta sotmès al Decret
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292/1995, de 7 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Escola de Policia de
Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.
Tanmateix les persones alumnes poden ser sotmeses a les proves mèdiques que s'estimin oportunes, entre les
quals es durà a terme una analítica de sang i/o orina, per comprovar que cap d'elles no es troba inclosa en
alguna de les causes d'exclusió mèdica.
En cas d'infracció del Reglament Interior de l'Escola de Policia de Catalunya, la Direcció del centre proposarà al
Tribunal les sancions corresponents. Si el Tribunal acorda la interrupció definitiva del curs, es perdrà el dret a
seguir en l'oposició, així com la pèrdua de la condició de funcionari/ària en pràctiques.
En els casos en què s'hagin obert diligències prèvies o s'hagi incoat un procediment penal contra una persona
aspirant, es procedirà a la suspensió de la realització del curs selectiu o de les pràctiques, o al seu ajornament
si encara no s'han iniciat, fins a conèixer els resultats de les diligències o del procediment penal. Amb
posterioritat i atenent a aquest resultat, el Tribunal resoldrà en conseqüència.
La qualificació del Curs de Formació Bàsica serà d'apte o no apte. Els o les aspirants declarats no aptes queden
exclosos del procés selectiu.
Els les aspirants que el superin seran proposats pel Tribunal pel seu nomenament com funcionaris en
pràctiques.

DESENA.- FASE DE PRÀCTIQUES
Les persones aspirants que hagin aprovat el curs de l'escola de Policia de Catalunya (EPC), hauran de superar
un període de pràctiques professionals de 12 mesos de durada als diferents torns i/o unitats operatives de
treball de la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat.
Per poder iniciar aquesta fase, les persones aspirants hauran de presentar al Departament de Recursos
Humans, el permís de conduir A2 en els terminis assenyalats a la base 2. i) amb el compromís de tenir-lo
vigent mentre mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat. La no presentació
d'aquest permís comportarà l'exclusió de la persona aspirant del procés selectiu.
Al llarg d'aquest temps, l'avaluació es desenvoluparà en dos períodes diferents i les persones aspirants
disposaran d'un tutor/a per tal d'avaluar el seu procés de pràctiques.
Les persones aspirants seran avaluades al final de cada període per un tutor/a mitjançant un informe
d'avaluació que recollirà el nivell de coneixements assolits per la persona aspirant en el seu lloc de treball, així
com les característiques personals d'adaptació a l'organització i a la tasca policial; en aquest sentit es valorarà
les competències següents: Habilitats socials, transmissió d'informació, solució de problemes, interès i
iniciativa, responsabilitat, flexibilitat i polivalència, dedicació, autocontrol i resistència a la pressió i capacitat
tècnica. Aquesta darrera es desglossarà en les competències tècniques: Policia administrativa, seguretat
ciutadana, policia de trànsit i policia assistencial.
Per a la qualificació de la fase de pràctiques, el Tribunal comptarà, com a mínim, amb dues persones
avaluadores que presentaran una valoració basada en els següents aspectes: els coneixements de les diferents
àrees policials i les competències genèriques (les actituds, les habilitats socials i la comunicació entre d'altres).
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori i la qualificació final serà d'apte/a o no apte/a. Finalitzada la
fase de pràctiques, la valoració final de cada persona aspirant serà exposada al Tribunal, que establirà la
qualificació d'apte/a o no apte/a. El personal funcionari en pràctiques que obtingui la qualificació de no apte
quedarà exclòs del procés selectiu i perdrà el dret a ser nomenat funcionari/a de carrera.
Que les persones aspirants no puguin ser avaluades en la fase de pràctiques per trobar-se en situació
d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, maternitat, adopció, guarda amb fins l'adopció, acolliment, risc
durant la lactància i paternitat, el Tribunal qualificador acordarà interrompre dita fase, i una vegada finalitzada
la situació corresponent acordarà la seva reincorporació al període de pràctiques, per tal de completar-lo.
En els casos de les persones aspirants que no hagin pogut ser avaluades en la fase de pràctiques per haver
estat suspeses de funcions com a conseqüència del compliment d'una sanció, per l'adopció d'una mesura
cautelar en un procediment disciplinari o perquè se li hagin obert diligències prèvies o se li hagi incoat un
procediment penal, el Tribunal qualificador podrà acordar la seva reincorporació al període de pràctiques
finalitzada la sanció o quan s'hagi deixat sense efectes la mesura cautelar. En qualsevol cas, i atenent a la
transcendència del fet sancionat, el Tribunal podrà proposar la seva exclusió del procés de selecció.
Durant aquesta fase de pràctiques o a la seva finalització, les persones aspirants poden ser sotmeses a totes
les proves mèdiques que siguin necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d'exclusions mèdiques
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de l'annex de la convocatòria.
Si de les proves practicades es dedueix l'existència d'alguna causa d'exclusió, el Tribunal ha de proposar,
d'acord amb la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l'exclusió de la persona aspirant del procés selectiu i,
en aquest cas, correspon a l'òrgan competent per efectuar els nomenaments adoptar la resolució procedent,
que en cap cas no donarà dret a indemnització.

ONZENA.- NOMENAMENT DEFINITIU
Les persones funcionàries en pràctiques que hagin superat la fase de pràctiques seran ordenades de major a
menor puntuació d'acord amb el sumatori de puntuacions de les fases del procés selectiu d'oposició i formació.
Respectant aquesta classificació, el nombre que finalment hagués estat convocat seran proposades pel Tribunal
pel seu nomenament com a personal funcionari de carrera.

DOTZENA.- INCIDÈNCIES
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per
garantir el funcionament correcte del procés selectiu, en base al que preveuen les Bases Generals, el
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, el Reglament d'Accés, Promoció i Mobilitat de les
Policies Locals i la Llei de les Policies Locals.

ANNEX I
TEMARI

Tema 1.- La Constitució Espanyola de 1978: Estructura i principis generals. L'estructura territorial de l'estat:
“Principis generals i l'Administració Local”. Drets i deures fonamentals.
Tema 2.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l'àmbit civil i social, drets en l'àmbit
polític i de l'Administració. El govern local a l'Estatut.
Tema 3.- El municipi: Concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Tema 4.- L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat: Organització municipal. L'organització política (Alcalde,
Tinents d'Alcalde, Regidors). Competències de l'Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat.
Tema 5.- La ciutat de Cornellà de Llobregat: Coneixement de la ciutat des de l'1-1-2018: dades
demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.
Tema 6.- El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis.
Tema 7.- El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat: La llei de forces i cossos de seguretat
de l'Estat. La llei de policies locals de Catalunya. La Llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya.
Tema 8.- Les ordenances municipals de Cornellà de Llobregat: L'ordenança de convivència ciutadana.
L'ordenança de neteja. L'ordenança reguladora de l'ocupació de terrenys, mitjançant taules, marquesines,
tendals i altres elements similars al servei d'establiments de restauració.
Tema 9.- Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en
relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb
les funcions de policia judicial. Especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes,
procediment de detenció i d'habeas corpus.
Tema 12.- Actuacions relacionades amb la seguretat viària: La Llei de seguretat viària. Reglament general de
circulació. Reglament general de conductors. Les assegurances. Les denúncies i el procediment sancionador en
matèria de trànsit.
Tema 13.- Drets i deures dels funcionaris a l'Estatut bàsic de l'empleat públic. Principis d'actuació i deures dels
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funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi
Penal. Règim d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració.
Tema 13.- Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l'ONU. Carta dels drets
fonamentals de la UE. Codi europeu d'ètica de la Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya.
Tema 14.- Cultura: Cultura general del nivell acadèmic requerit i actualitat social, econòmica i política.

ANNEX II - DESCRIPCIÓ I NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES FÍSIQUES

L'objecte d'aquestes proves és, principalment, determinar els diferents nivells de facultats físiques dels
aspirants, i d'aquesta forma eliminar aquelles persones que no reuneixen els mínims exigits. Totes les proves
tenen una puntuació mínima per ser aptes. S'ha de ser apte en totes les proves.
Les proves són quatre, tant per als homes com per a les dones.

1.- Salt de longitud sense carrera
Explicació de l'exercici:
a) Posició de sortida:
- Dret, amb els peus junts, darrera la ratlla.
b) Execució:
- Saltar cap endavant impulsant-se amb el dos peus alhora amb la finalitat d'aconseguir la major distància
possible respecte a la línia marcada de inici.
- La línia de sortida no pot ser trepitjada.
c) S'anota la distància major en cm. entre la part posterior de la ratlla i el senyal més endarrerit que deixi a la
sorra la persona que fa l'exercici.
d) Nombre d'intents: 3
e) Marca mínima exigida: Segons graella adjunta.

2.- Salt d'altura:
Explicació de l'exercici:
a) Posició de sortida:
- Dret
b) Execució:
- Saltar cap amunt batent amb un sol peu.
c) Nombre d'intents: 3
d) Marca exigida: Segons graella adjunta.

3.- Velocitat (50 metres):
Explicació de l'exercici:
a) Posició de sortida:
- Dret
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b) Execució:
- Córrer al màxim de les possibilitats.
c) Anotar el temps transcorregut en dècimes de segon.
d) Nombre d'intents: 1
e) Marca mínima exigida: Segons graella adjunta.

4. Resistència: Cursa Llançadora/Course navette.
a) Posició de sortida:
- Dret darrera la línia marcada. Els peus es podran col·locar junts o separats a la distància que el participant
consideri oportuna.
b) Execució:
- Quan senti la senyal de la prova, l'aspirant ha de córrer de la línia de sortida cap a l'altra línia (situada de
forma paral·lela a la línia de inici a una distancia de 20 metres), fins a trepitjar-la i esperar a tornar a sentir un
altre senyal acústic per iniciar la tornada.
- Cada senyal acústic indicarà que s'ha de iniciar el desplaçament cap a la línia contraria, intentant seguir el
ritme que s'indica, que augmentarà de forma progressiva.
- Es repetirà constantment aquest cicle d'anada i tornada fins que no es sigui capaç de trepitjar la línia abans
del senyal acústic, moment en el qual s'anul·larà el intent.
c) Valoració:
- S'haurà de trepitjar les línies abans de sentir el senyal sonor i sortir després d'aquest senyal.
- En el canvi de sentit no es poden fer girs circulars, s'ha de pivotar damunt de la línia.
- Es registrarà el número de paliers realitzats fins arribar a la marca
mínima exigida.
d) Nombre d'intents: 1
e) Marca mínima exigida: Segons graella adjunta.

Barem de puntuació per edat

Salt longitud
mts.

Salt d'altura
cm.

Velocitat

Course navette

Edat inferior o igual a 35 anys 1,75(H) – 1,50(D) 105 (H) – 90 (D) 8” 7dec (H) – 9” 7dec (D)

8,5 (H) – 6 (D)

De 36 a 44 anys

1,70(H) – 1,45(D) 104 (H) – 89 (D) 8” 9dec (H) – 9” 9dec (D)

8 (H) – 5.5 (D)

Majors de 45 anys

1,65(H) – 1,40(D) 103 (H) – 88 (D) 9” 1dec (H) – 10” 1dec (D)

7.5 (H) – 5 (D)

ANNEX III - QUADRE D'EXCLUSIONS MÈDIQUES

I. ANTROPOMETRIA:
-1 La dinamometria, amb l'estelòmetre 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
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mans dominant i no dominant, 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 en les
dones.

II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:

1 Aparell circulatori
1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.
1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.
1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
1.5 Insuficiència coronària.
1.6 Pericarditis activa o residual.
1.7 Insuficiència arterial perifèrica.
1.8 Insuficiència venosa perifèrica.
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.
1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

2 Aparell respiratori
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

3 Aparell genitourinari
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.
3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.

4 Aparell digestiu
4.1 Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les
glàndules salivals.
4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.
4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.
4.4 Úlcera gastroduodenal.
4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).
4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.
4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

13/14

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7784 - 9.1.2019
CVE-DOGC-A-19002018-2019

5 Sistema hematopàtic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de la funció policial.

6 Aparell locomotor
6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació
o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.
6.2 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l'exercici de les funcions
policials.

7 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós
7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat
comportament social i laboral.
7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les
funcions pròpies del lloc al qual aspira.
7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.
7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d'intoxicació exògena (detecció de metabòlits de drogues
d'abús en l'orina).
7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.
7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
7.8 Tremolor. Tics o espasmes.
7.9 Trastorns de la son.

8 Glàndules endocrines
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
8.2 Diabetis mellitus.

9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

10 Òrgans dels sentits
10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme
neuromotor.
10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.
10.3 Queratotomia radial.
10.4 Despreniment de retina.
10.5 Estrabisme manifest i no corregit.
10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
10.7 Discromatòpsies.
10.8 Glaucoma.
10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de
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manera important l'agudesa visual.
10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.
10.11 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament
o en determinin afeccions cròniques.
10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que
comprometin la funció fonatòria normal.
10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.

11 Pell, fàneres i glàndules exocrines
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.
11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar
la identificació.
11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l'exercici de la funció
policial.

12 Altres
12.1 Processos neoplàsics.
12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques
12.3 Malalties autoimmunes.
12.4 Diàtesi al·lèrgica.
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.

El termini de presentació d' instàncies sol·licitant prendre part en aquest procés és de 20 dies naturals a
comptar de l'endemà de la data de publicació del present edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Es fa públic per a informació general.

Cornellà de Llobregat, 31 de desembre de 2018

L'alcalde

Per delegació de firma (Decret núm. 2814, de 22 de juny de 2015)
Patrícia Schmitt Iñíguez
Cap de Personal

(19.002.018)
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