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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
EDICTE sobre provisió de places (codi 2017/08).
La Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de maig de 2017, va aprovar la convocatòria i les bases
específiques per a la provisió de 9 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 nou places d'Agent/a 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 de concurs oposició lliure.

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 en el
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:
Tenir nacionalitat espanyola, de conformitat amb les lleis vigents.
Tenir 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.
Haver complert 18 anys, havent hagut de complir 21 anys per estar en possessió del carnet de conduir de la
categoria A.
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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 d'accés, promoció
i mobilitat de les policies locals.
No patir cap malaltia o defecte físic, ni alteració psicològica que impedeixi l'exercici normal de les
corresponents funcions. 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.
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, 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.
Compromís de portar armes que s'acreditarà mitjançant declaració jurada per escrit, junt amb l'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.
Estar en possessió dels permisos de conduir B i A.
Tots aquest requisits s'han de complir i acreditar el darrer dia de presentació de sol·licituds.

TERCERA.- INSTÀNCIES I ADMISIÓ
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, 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, acompanyada de "currículum vitae", en el qual constin: dades personals, acadèmiques i professionals
dels aspirants, així com qualsevol altre mèrit que es consideri oportú.
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 requisits de formació i de possessió dels permisos de conduir A i B hauran d'acreditar-se documentalment
mitjançant certificat original o còpia compulsada del títol corresponent.
Els mèrits per la fase de concurs s'hauran d'acreditar mitjançant presentació de l'original dels documents i
copies compulsades dels mateixos, dintre del termini que el tribunal establirà a la publicació dels resultats del
tercer exercici, al taulell d'anuncis i a la pàgina Web, de la Corporació, i seran lliurats al departament de
recursos humans. Tota documentació presentada en data posterior no podrà ser tinguda en compte pel Tribunal
Qualificador.
El certificat de Nivell B de la Junta Permanent de Català o equivalent, que exclou de la realització de la prova
de coneixements de català, es podrà presentar fins a la data de la celebració de les mateixes.
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 d' admesos i exclosos, 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 i una altra per la Direcció General d'Administració de
Seguretat.
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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.

CINQUENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ
La selecció pel sistema de concurs oposició lliure consisteix en la superació de les proves corresponents,
valoració dels mèrits acreditats, superació d'una revisió mèdica i la superació dels curs selectiu.
L'ordre d'actuació dels i de les 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.

SISENA.- EXERCICIS DE LA FASE D'OPOSICIÓ

1r. Exercici. Test de coneixements tècnics i culturals
Consistirà en respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test, proposades pel tribunal, sobre el temari del
annex I, sobre coneixements de cultura general i de l'actualitat social i de coneixement de la ciutat de Cornellà
de Llobregat.
Les respostes incorrectes descomptaran 0,06 punts cadascuna.
La puntuació màxima de la prova serà 10 punts, sent la puntuació mínima 5 punts per superar la prova.

2n. Exercici. Aptitud física
A aquest segon exercici passaran els 100 primers aprovats segons l'ordre de puntuació. En cas d'empat en la
posició 100, passaran tots els aspirants que es trobin empatats en punts al candidat situat en el lloc 100.
A) Comprovació de l'índex de massa corporal:
Consistirà en la comprovació 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, es a dir pes en kilograms dividit per
l'alçada expressada en metres al quadrat. El resultat serà d'apte o no apte.
B) Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d'altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i
resistència de l'aspirant. Consta de les subproves que s'especifiquen en l'annex II d'aquestes bases.
Per a la realització d'aquesta prova, 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 ha de constar explícitament que: “es reuneixen les condicions físiques necessàries per realitzar els
exercicis de l'Annex II de la convocatòria per a la cobertura de nou places d'agent de la Guàrdia Urbana de
Cornellà de Llobregat-2017”. La no presentació de l'esmentat certificat comportarà l'exclusió automàtica de la
persona aspirant del procés selectiu.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal comptarà amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades
en educació física.
Els aspirants que superin el mínim exigit en totes les proves tindran un resultat de apte i obtindran una nota
final entre 5 i 10 punts. Aquesta nota final es calcularà realitzant la mitjana aritmètica de la puntuació de totes
proves (veure taules de valoració).
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Aquells que no superin el mínim exigit en cada una de les proves quedaran exclosos amb resultat de no apte.

3r. Exercici. Psicotècnic
Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat
baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els
resultats obtinguts.
Aquest exercici ha de contenir, com a mínim proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil
requerit per a l'exercici de les funcions policials.
A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici 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.
Els aspirants seran qualificats com a aptes o no aptes, quedant aquests últims eliminats del procediment
selectiu.

4rt. Exercici. 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, dins el termini de
presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de
Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en algun procés de selecció
per a l'accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de
llengua catalana del mateix nivell o superior al que s'hi esmenta, sempre i quan aportin la certificació que
acrediti aquesta circumstància.

SETENA.- DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS
A aquesta fase passaran els vint aspirants amb millor puntuació. En cas d'empat en la posició 20, passaran tots
els candidats que es trobin empatats en punts al candidat situat en el lloc 20. El concurs es valorarà
considerant els següents criteris:

A) PER SERVEIS PRESTATS EN FUNCIONS RELACIONADES AMB LES TASQUESA DESENVOLUPAR
Per serveis prestats com agent amb plaça en propietat de la Policia Local
0,10 punts per any fins un màxim de 3 punts.
Els serveis prestats hauran de ser acreditats amb certificació que expressi de manera específica el temps com
a funcionari de carrera, amb plaça en propietat.

B) TITULACIONS ACADÈMIQUES:
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B.1 Batxillerat superior o equivalent: 0,25 punts.
B.2 Diplomatura universitària o equivalent: 0,50 punts.
B.3 Llicenciatura universitària: 1 punt.
La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 1 punt.

C) FORMACIÓ PROFESSIONAL:

C.1 Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya o l' Institut de Seguretat Pública
de Catalunya, realitzats amb aprofitament i sense que pugui comptabilitzar-se el curs específic per accés a
agent de la Guardia Urbana:
- Per cursos de durada inferior a 20 hores: 0,10 punts per curs.
- Per cursos de 21 a 40 hores: 0,20 punts per curs.
- Per cursos de 41 a 100 hores: 0,30 punts per curs.
- Per cursos de més de 100 hores: 0,40 punts per curs.

C.2 Per cursos relacionats amb la professió amb aprofitament:
- Per cursos de durada inferior a 20 hores: 0,05 punts per curs.
- Per cursos de 21 a 40 hores: 0,10 punts per curs.
- Per cursos de 41 a 100 hores: 0,15 punts per curs.
- Per cursos de més de 100 hores: 0,20 punts per curs.

C.3 Per altres cursos relacionats amb la professió:
- Per cursos de durada inferior a 20 hores: 0,03 punts per curs..
- Per cursos de 21 a 40 hores: 0,06 punts per curs.
- Per cursos de 41 a 100 hores: 0,09 punts per curs.
- Per cursos de més de 100 hores: 0,12 punts per curs.
La puntuació total d'aquest apartat no podrà ser superior a 2 punts.
Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada en hores dels cursos realitzats.

D) RECOMPENSES I DISTINCIONS
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia i relacionades amb la funció policial,
fins a un màxim d'1 punt.

E) ENTREVISTA PERSONAL
Consisteix en una entrevista personal amb els aspirants. El tribunal podrà realitzar aquelles preguntes i
aclariments que estimi oportuns i es valorarà tant la trajectòria professional i acadèmica dels aspirants com les
seves aptituds i actituds en relació al lloc de treball a ocupar. Al qual li son pròpies les funcions establertes a la
Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals de Catalunya, i al Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel
qual s'aprova el reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
El tribunal podrà disposar, durant la realització d'aquesta prova, de l'assessorament de tècnics o especialistes.
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La puntuació d'aquest apartat no podrà ser superior a 3 punts.
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior a 8 punts.

VUITENA.- RECONEIXEMENT MÈDIC
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es
detecta en els o les aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'annex III
d'aquesta convocatòria.
Prèviament a la realització d'aquest exercici, el tribunal farà pública una llista ordenada dels aspirants amb les
puntuacions finals atorgades a cada un d'ells, i cridarà els primers del llistat, en nombre igual al de places a
cobrir, per tal que passin el reconeixement mèdic i, cas de no esser apte algun dels convocats, es cridarà al
següent de la llista i així fins que hi siguin aptes el nombre total de les places a cobrir.
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 II.

NOVENA.- QÜALIFICACIÓ DELS ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT
Finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal Qualificador publicarà la relació d'aprovats per ordre de
puntuació obtinguda.
El Tribunal proposarà a la Presidència de la Corporació el nomenament dels candidats amb la puntuació més
elevada fins a un màxim del número de places vacants convocades, als efectes de que adopti el corresponent
acord de nomenament de funcionari interí. Els candidats que hagin acreditat haver superat el curs de formació
bàsic per a policies de l'Escola de Policia de Catalunya, seran proposats per ser nomenats funcionaris de
carrera.

DESENA.- CURS ESPECÍFIC.
Consisteix en la superació del Curs de Formació Bàsica que organitza l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya. Queden exempts de fer-lo els i les aspirants que aportin la certificació d'haver-lo superat amb
anterioritat.
Durant la seva estada a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya l'alumnat resta sotmès al Decret
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.
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 de carrera.

ONZENA.- 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

Tema 1.- CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978: Drets i llibertats públiques. Protecció, garanties i suspensió dels
drets i llibertats. Poder legislatiu, executiu i judicial. Administracions central, autonòmica i local. La
responsabilitat de l'administració pública.
Tema 2.- EL MUNICIPI: Organització, territori, i població. Alcalde, Tinents d'Alcalde i Regidors. El Ple. La
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Comissió de Govern. Les comissions informatives. Potestat reglamentària. Ordenances, decrets, i bans. Hisenda
pública local. El pressupost municipal.
Tema 3.- DRET ADMINISTRATIU: Els reglaments. Procediment i acte administratiu. Potestat sancionadora.
Procediment sancionador. Classes de funcionari. Drets i deures del funcionari. Adquisició i pèrdua de la condició
de funcionari. L'expedient disciplinari.
Tema 4.- DRET PENAL I: La infracció penal: Els delictes; tipologia. Eximents. Atenuants. Agreujants. Persones
criminalment responsables. Delictes contra les persones: Homicidi, assassinat i avortament; les lesions; les
tortures i d'altres delictes contra la integritat moral; delictes contra la llibertat.
Tema 5.- DRET PENAL II: Delictes contra el patrimoni: Furt, robatori i extorsió; el robatori i el furt d'ús de
vehicles; els danys. Delictes contra el medi ambient i la seguretat col·lectiva: Estralls i incendis; delictes contra
la salut pública; delictes contra la seguretat del trànsit.
Tema 6.- DRET PENAL III: Delictes contra l'Administració i l'ordre públic: Prevaricació, desobediència i suborn;
delictes dels funcionaris contra les garanties constitucionals; atemptat, resistència i desobediència.
Tema 7.- LA POLICIA: Diferents cossos policials a l'Estat Espanyol. La Policia a Catalunya. La coordinació
policial. Les Juntes Locals de Seguretat. Ètica i Deontologia policial. La policia de proximitat o comunitària.
Tema 8.- LA POLICIA LOCAL: Principis d'actuació i funcions. Col·laboració i cooperació. Estructura i
organització. Accés i promoció. Règim estatutari. Règim disciplinari. El reglament d'armes.
Tema 9.- GUÀRDIA URBANA DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT: Estructura organitzativa: orgànica i funcional.
Torns de treball, unitats i seccions. Planificació d'operatius i serveis. Els parts de servei. Els "brífings" de servei.
Treball per missions i objectius. Les campanyes preventives. Direcció i dinamització de grups de treball. La
policia de proximitat.
Tema 10.- SEGURETAT CIUTADANA: Llei 4/2015 de 30 de març de Seguretat ciutadana. Identificacions en via
pública. Consum i tinença de drogues. Tinença d'armes. Baralles i alteracions de l'ordre. Reunions i
manifestacions. Actes esportius i culturals. Els controls policials. Protecció civil: autoritats; coordinacions;
funcions de les Policies Locals.
Tema 11.- POLICIA JUDICIAL: Competències de les Policies Locals. L'atestat judicial. les diligències. La
detenció: la forma; els drets del detingut; l'”habeas corpus”. L'escorcoll: a persones; vehicles; domicilis i locals.
Concepte de domicili i morada.
Tema 12.- POLICIA ADMINISTRATIVA I (VIA PÚBLICA): Ocupacions de via pública. Obres en via pública.
Publicitat. Venda ambulant. Pirotècnia. Vehicles abandonats i residus sòlids urbans. Contaminació ambiental:
abocaments; fums; sorolls.
Tema 13.- POLICIA ADMINISTRATIVA II (ESTABLIMENTS): Condicions dels locals. Horaris. Aforaments. Dret
d'admissió. Sorolls. Consum i menors. Consum de drogues en establiments. Alteracions de l'ordre en
establiments.
Tema 14.- POLICIA DE TRÀNSIT I: Competències dels municipis. Llei de Seguretat Viària, Reglament General
de Circulació, Reglament General de Conductors, Reglament General de Vehicles. Les assegurances. Les
denúncies i el procediment sancionador en matèria de trànsit. El transport de matèries perilloses.
Tema 15.- POLICIA DE TRÀNSIT II: Accidents de trànsit: polítiques de prevenció; actuació en els accidents de
trànsit. L'atestat. L'educació viària. Campanyes preventives i informatives.
Tema 16.- POLICIA ASSISTENCIAL: La intervenció en els conflictes privats a requeriment. Funcions d'auxili i
ajuda. Toxicomanies. Menors: actuació amb menors; els maltractaments; la indigència; l'absentisme escolar.
Actuació amb víctimes de violència de gènere. La gent gran. Els malalts mentals.
Tema 17.- CIUTAT DE CORNELLÀ: Estructura orgànica de l'Ajuntament. Ordenances Municipals de Cornellà.
Serveis públics, associacions i institucions de la ciutat. Els transports. Circulació a la ciutat i catalogació de
vials.
Tema 18.- PROTECCIÓ CIVIL: Paper de la policia local en la protecció civil: Els plans bàsics d'emergències.
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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. Es valorarà la
potència del tren superior, la potència del tren inferior, l'agilitat i la resistència.
Totes les proves tenen una puntuació mínima per ser aptes. S'ha de ser apte en totes les proves. A partir de la
valoració mínima exigida per ser apte, es valorarà segons les taules de valoració amb una nota del 5 al 10, per
finalment fer una nota mitjana de les proves físiques.

Les proves són cinc, tant per als homes com per a les dones.

Proves:

1.- Flexió de braços mantinguda.

Explicació de l'exercici:

a) Posició de sortida:
- Dret amb els braços estirats agafant la barra fixa amb la col·locació dels dits cap endavant. Els cos ha
d'estar estirat sense balancejos i sense tocar cap element

b) Execució:
- Sense cap impuls i sortint amb els braços estirats, s'haurà de flexionar fins que la barbeta passi per sobre
de la barra sense tocar-la.
- Mantenir el màxim de temps possible la posició requerida.

c) Valoració:
- Es valorarà el temps aguantat en la posició determinada. (Amb la barbeta per sobre de la barra).
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d) Nombre d'intents: 2

e) Marca mínima exigida per ser apte:
- Per als homes, un minut i trenta segons.
- Per a dones, quaranta segons.

2.- Potència tren inferior: Salt de longitud sense carrera

Explicació de l'exercici:

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 però
sempre han d'estar els dos peus a la mateixa distància de la línia marcada i ambdós en contacte amb el terra.

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.
- No es permeten balancejos previs a l'acció del salt.

c) Valoració:
- Es marcarà la distància major en cm. entre la part posterior de la ratlla de inici i la darrera part del cos que
toca al terra.

d) Nombre d'intents: 2

e) Marca mínima exigida per ser apte:
- Per als homes, dos metres i deu centímetres
- Per a dones, un metre i vuitanta centímetres
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3.- Potència tren superior: Llançament pilota medicinal.

Explicació de l'exercici:

a) Posició de sortida:
- Dret darrera de la línia marcada. Els peus es podran col·locar junts o separats a la distància que el
participant consideri oportuna però sempre han d'estar els dos peus a la mateixa distància de la línia marcada i
ambdós en contacte amb el terra.
- La pilota tindrà un pes de 3 kilograms.

b) Execució:
- S'agafa la pilota medicinal amb les dues mans fins al final de l'acció de llançament.
- El llançament s'ha de realitzar per sobre del cap.
- Cap part del cos pot tocar la línia marcada o tocar el terra per davant de la línia marcada en cap fase del
llançament ni un cop finalitzat.
- No es permeten balancejos repetitius durant la fase prèvia a la del llançament, només durant l'acció de
llançament.
- No es permet cap tipus de carrera prèvia.

c) Valoració:
- Es marcarà la distància mínima exigida per participant valorant la distància major en cm. entre la part
posterior de la ratlla de inici i el primer lloc de contacte al terra de la pilota.

d) Nombre d'intents: 2

e) Marca exigida:
- Per als homes, set metres i trenta centímetres.
- Per a dones, cinc metres i trenta centímetres.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

11/16

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7368 - 12.5.2017
CVE-DOGC-A-17130098-2017

4.- Agilitat: Circuit d'agilitat.

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:
- El participant haurà de realitzar el recorregut en el menor temps possible.

c) Valoració:
- No es podrà tirar cap tanca ni cap pica.
- Es registrarà el temps de realització entre la sortida i l'arribada.

d) Nombre d'intents: 2

e) Marca mínima exigida:
- Per als homes, deu segons i cinc dècimes.
- Per a dones, onze segons i sis dècimes.

f) Dibuix Explicatiu:

5.- Resistència: Cursa Llançadora/Course navette.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

12/16

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7368 - 12.5.2017
CVE-DOGC-A-17130098-2017

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 sentit 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:
- Per als homes, vuit paliers i mig.
- Per a dones, sis paliers.

Taules de valoració de les proves físiques a partir de la nota mínima exigida per ser apte:

Potència tren inferior (Mesura
Centímetres)
HOMES

DONES

210 - 212

180 - 182

213 - 215

183 - 185

216 - 218

186 - 188

219 - 221

189 - 191

222 - 224

192 - 194
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Potència tren superior (Mesura
Centímetres)

Agilitat (Mesura en Course Navette (nº
segons)
Paliers)

HOMES

DONES

HOMES

DONES

HOMES

DONES

530 - 560

10,5"10,4"

11,6"11,5"

8,5

6

561 - 590

10,3"10,2"

11,4"11,3"

9

6,5

591 - 620

10,1" 10"

11,2"
11,1"

9,5

7

621 - 650

9,9" - 9,8" 11" 10,9"

10

7,5

651 - 680

9,7" - 9,6" 10,8"10,7"

10,5

8

730 - 760

761 - 790

791 - 820

821 - 850

851 - 880
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225 - 227

195 - 197

228 - 230

198 - 200

231 - 233

201 - 203

234 - 236

204 - 206

237 - 239

207 - 209

240 o més

210 o més

881 - 910

911 - 940

941 - 970

971 - 1000

1001 - 1030

1031 o més

681 - 710

9,5" - 9,4" 10,6"10,5"

11

8,5

711 - 740

9,3" - 9,2" 10,4"10,3"

11,5

9

741 - 770

9,1" - 9"

12

9,5

771 - 800

8,9" - 8,7" 10,1" 9,9"

12,5

10

801 - 830

8,6" - 8,3" 9,8" 9,5"

13

10,5

831 o més

8,2" o
menys

13,5 o més 11 o més

10,3"10,2"

9,4"o
menys

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
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.
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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.

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.
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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
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.
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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.

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Tauler d'anuncis de l'ajuntament, així com a la seva pàgina web, als efectes de comunicació als
interessats.

Tercer.- Comunicar el contingut d'aquest acord a la Unitat de Transparència de l'Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de Transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i en conseqüència notificar el present acord al Director d'Informàtica com a responsable de la seu
electrònica municipal, per a la seva publicació.
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, 10 de maig de 2017

L'alcalde

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

(17.130.098)
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