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AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Edicte sobre la convocatòria i les bases específiques del procés de selecció per a la
provisió de quatre places d’agent interí de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, així com la
creació d’una borsa de treball per a la cobertura de necessitats temporals que es
produeixin en el termini de dos anys.
Per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 25 de maig de 2021
(FGL2021000021), s’ha aprovat la convocatòria i les bases que han de regular el procés de
selecció per a la provisió de quatre places d’agent interí de la Policia Local de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, mitjançant el sistema de concurs oposició lliur e,
així com la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de necessitats temporals que
es produeixin en el termini de dos anys.
En compliment del que estableix la normativa vigent i d’acord amb l’article 95. 3 del RD
214/1990 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es publica el text íntegre
de les bases aprovades.
BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, PER LA
PROVISIÓ DE QUATRE PLACES D'AGENT INTERÍ DE LA POLICIA LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS
OPOSICIÓ LLIURE, AIXÍ COM LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA
COBERTURA DE NECESSITATS TEMPORALS QUE ES PRODUEIXIN EN EL TERMINI DE
DOS ANYS.
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[REGSOR]
[firma]

Aquestes bases tenen per objecte la regulació de la convocatòria, mitjançant el sistema de
concurs oposició lliure, per la provisió de quatre places d’agent interí de la Policia Local de Sant
Feliu de Guíxols, així mateix es crea una borsa de treball per a la cobertura de necessitats
temporals, en règim d’interinatge.
Les característiques del lloc de treball i el detall de les funcions a desenvolupar, així com la
titulació requerida es troben l’annex 1 d’aquestes bases, d’acord amb la Llei 16/1991, de 19 de
juliol, de les policies locals.
Les places es troben a la plantilla de personal funcionari enquadrades dins l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent.
- Denominació: Agent policia local
- Grup de classificació: Grup C, Subgrup C2
- Nivell de complement de destinació: 15
En cas que, amb posterioritat a la convocatòria que es deriva d’aquestes bases, i durant el
període de dos anys, es produeixin vacants en places idèntiques a la convocada, els candidats
que no hagin estat proposats per al nomenament i hagin quedat sense plaça però que hagin
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PRIMERA.- Objecte de la convocatòria

D’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals, introduïda per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen
en el medi ambient, aquestes bases contemplen, pel que fa a referència a la igualtat entre
dones i homes, allò que disposa l’esmentada Llei quan a la presidència equilibrada de dones i
homes en els diferents col·lectius professionals.
El nombre de places reservat per a dones ha d’ésser proporcional als objectius perseguits, fins
que l’ajuntament no actualitzi el pla d’igualtat, el percentatge mínim no pot ésser inferior al 25%
de les places convocades, sempre que se’n convoquin més de tres. Per tant, en aquesta
convocatòria es reservarà una plaça per a dones

SEGONA.- Publicitat de la convocatòria
El contingut íntegre d'aquestes bases es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i
al tauler electrònic de l’ Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, disponible a la Seu Electrònica
(http://ciutada.guixols.cat/). L’anunci de la convocatòria es publicarà al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. La publicació al tauler electrònic no substitueix l’obligació de publicar
les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
La relació d’admesos i exclosos provisional es publicarà al tauler electrònic de l’ Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols, disponible a la Seu Electrònica (http://ciutada.guixols.cat/).
Les successives publicacions dels actes de tràmit d’aquesta convocatòria es publicaran
exclusivament al tauler electrònic, disponible a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols (http://ciutada.guixols.cat/), i aquesta publicació tindrà els efectes de la notificació.
TERCERA.- Requisits dels aspirants
Les persones que concorrin a aquesta convocatòria han de reunir els requisits següents:
a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
b) Haver complert els 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) 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.
d) 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.
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superat les puntuacions mínimes formaran una borsa de treball constituïda per una llista
d’espera per cobrir transitòriament les places vacants que han de ser ocupades definitivament
per altres funcionaris/àries de carrera, per situacions urgents degudament motivades, per
substitució de funcionaris/àries amb dret de reserva de plaça, si s’escau. El nomenament
d’aquestes persones serà en règim de funcionari/ària interí/ina.
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f) Estar en possessió del títol de Graduat/da en Educació Secundària, Graduat/da Escolar,
Tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, Tècnic/a auxiliar corresponent a
Formació Professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. Si es tracta d’un títol
obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació.
g) Estar en possessió del permís de conduir de la classe B.
h) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades,
d’acord amb el que determina la Llei 16/1991, les disposicions que les despleguin i el
Reglament dels cossos de policia local.
i)No trobar-se comprès/a en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat de les previstes
en la legislació vigent sobre la matèria.
j) Posseir el certificat de nivell intermedi de català (B2) de la Direcció General de Política
Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior. Qui no acrediti
documentalment els coneixements exigits de llengua catalana, haurà de superar una prova
específica en el moment del procediment que es determini.
Tots aquests requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds, i no s’han
d’haver perdut en el moment de la presa de possessió com a funcionari/ària interí/na.
QUARTA.-Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part a les proves d'accés, s’adreçaran a l’alcalde i es presentaran
preferentment
mitjançant
model
específic
disponible
a
la
seu
electrònica
(http://ciutada.guixols.cat/proces) al Registre general d’aquest Ajuntament o en la forma que
estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques (en endavant LPACAP), durant el termini de vint dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGG.
La presentació de la instància suposa el consentiment al tractament de les dades de caràcter
personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la
tramitació del procés selectiu, així com la publicitat, d’acord amb la normativa vigent i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.
Si d’acord amb el previst a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu Comú de les Administracions Públiques, la instància no es presentés al registre
d’entrada de l’Ajuntament, l’aspirant haurà de comunicar a l’Àrea d’Organització i RRHH la
remissió de la còpia de la instància el mateix dia, mitjançant correu electrònic adreçat a
organitzacio@guixols.cat, adjuntant el certificat de correus que ho acrediti, o com a màxim, el
darrer dia del termini de presentació de les instàncies.
No obstant això, transcorreguts 10 dies naturals des de l’últim dia per presentar la instància
sense haver-se rebut a l’Ajuntament, aquesta no serà admesa en cap cas
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e) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,65 m els homes. I en ambdós casos, un
pes que, aplicant l’índex de massa corporal de Quetelet, no sigui inferior a 18,5 ni superior a
30. En el cas que s’observi un desenvolupament muscular important, s’admetrà un marge de
tolerància d’un 5%.
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No obstant això, si la persona interessada autoritza l'Ajuntament a la consulta de les seves
dades a altres administracions públiques o organismes públics al mateix formulari de sol·licitud
de participació en proves selectives, el personal de l'Ajuntament comprovarà directament les
titulacions oficials universitàries i no universitàries en possessió del/ de la candidat/ata. En
aquest cas no serà necessari acreditar documentalment la titulació en el moment de
presentació de la sol·licitud.
L'accés a les dades personals del/ de la interessat/ada es fa en virtut de l'adhesió de
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols al Conveni per a l’impuls i el desenvolupament de la
interoperativitat dels sistemes d’informació entre administracions públiques catalanes.
Així, la documentació que els/les aspirants han de presentar en el procés selectiu és la
següent:
a) Sol·licitud de participació en la convocatòria
b) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
c) Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria només en el cas que no
s'hagi autoritzat a l'Ajuntament a consultar les dades a altres administracions o organismes
públics.
d) Fotocòpia del permís de conduir de la classe B.
e) Acreditació d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana del nivell intermedi
B2.
f) Currículum vitae on es relacionin els mèrits i fotocòpia dels mateixos a tenir en compte per
a la seva valoració. No podran valorar-se mèrits diferents als al·legats i justificats dins el
termini de presentació d’instàncies ni aquells que, al·legats dins termini, siguin justificats
posteriorment.
S’haurà de presentar de la següent forma:


Currículum acadèmic i professional.
Caldrà aportar juntament amb el CV l’informe “de vida laboral” expedit per la Tresoreria
de la Seguretat Social, en el cas de voler que es tingui en compte el temps treballat en
tasques similars a l’empresa privada, així com el contracte laboral en què consti la
categoria i el lloc de treball desenvolupat en l’empresa privada.
Caldrà aportar certificat de serveis prestats en cas de tenir experiència en
l’administració pública, i/o certificat d’experiència professional expedit pels col·legis
professionals adients i/o altres certificats equivalents



Justificant dels mèrits que s’hagi de tenir en compte per a la valoració dels mateixos.
Els estudis, congressos, cursos, cursets i jornades i seminaris que s’al·leguen com a
mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials o homologats, indicant el centre
emissor dels mateixos, així com les hores de durada.

Tots els documents es poden presentar mitjançant fotocòpies, que només seran degudament
compulsades als aspirants que finalment superin totes les proves, i que serien eliminats
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En el moment de la presentació de la sol·licitud s'haurà d'acreditar estar en possessió de la
titulació necessària per participar i el nivell de coneixement de la llengua catalana corresponent,
especificats en aquestes bases. Així mateix, si s'escau, s'acreditaran documentalment els
requisits exigits a la base tercera d'aquestes bases.
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CINQUENA.- Admissió dels d'aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la Corporació en el
termini màxim d’un mes, dictarà resolució aprovant la llista d’admesos i exclosos. L'esmentada
resolució es publicarà al tauler electrònic de l’Ajuntament, disponible a la Seu Electrònica
(http://ciutada.guixols.cat/). En la mateixa resolució es farà pública la composició i la data de
constitució del tribunal qualificador, així com la data de realització de la prova de selecció.
Es concedirà un termini de deu dies hàbils des de l’endemà de l’exposició pública de
l’esmentada resolució, perquè els qui hagin estat declarats exclosos, esmenin les faltes que
calgui o acompanyin els documents que siguin preceptius, segons disposa l’article 16 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.
Així mateix, podran ser recusats els membres del tribunal, d’acord amb l’establert en els articles
23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Les possibles
al·legacions presentades es resoldran en un termini breu de temps i la resolució adoptada es
comunicarà individualment a les persones que hagin presentat al·legacions.
SISENA.- Tribunal qualificador
El tribunal qualificador es constituirà de la manera següent:
- President/a: El Cap de la Policia Local de la Corporació.
- Secretari/ària: Un/a funcionari/ària de carrera de la Corporació.
- Vocals:

Dos/dues funcionaris/àries de carrera de la Corporació.
Dos tècnics/a especialitzat/da en la matèria, designats/des per la Corporació.
Dos membres proposats/des per la Direcció General d’Administració de
Seguretat.
Un/a membre proposat/da per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Assistirà en qualitat d’observador/a, sense vot, un/a representant legal dels/de les empleats/des
de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Tots els membres del Tribunal tindran veu i vot, inclòs el secretari, excepte el/la representant
dels/de les empleats/des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, que només tindrà veu.
El Tribunal no podrà constituir-se sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres,
titulars o suplents, i serà necessària la presència del/de la president/a i del/de la secretari/ària.
El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser
designats conjuntament amb els titulars.
La totalitat dels membres haurà de posseir un nivell de titulació igual o superior a l’exigit per a
l’ingrés en el cos o escala de la plaça que es convoca.
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automàticament del procés selectiu si es detectés que havien aportat cap document que no es
correspongui amb l’original autèntic.
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El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes
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 queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin d’interpretació i aplicació de
les normes que puguin plantejar-se, com també els supòsits no previstos en la normativa; i
prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves en tot el que no preveuen
aquestes bases.
Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó
del servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador és classifica en la categoria tercera.
SETENA.- Procés de selecció
La selecció per concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de
formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la
superació de les proves corresponents. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà
aplicar-se per superar els exercicis de la fase d’oposició.
El dia, l'hora i el lloc d'inici de les proves es publicarà amb la relació d’admesos i exclosos
s'exposarà en el Tauler d’edictes electrònic i a la Seu electrònica de l'Ajuntament mitjançant la
resolució a la que es refereix la base cinquena.
La data de celebració de la resta d’exercicis serà determinats pel tribunal i es farà pública
únicament a la Seu electrònica de l’Ajuntament. Amb aquesta publicació es considerarà
realitzada l’oportuna notificació als interessats.
L'ordre d'actuació dels i les aspirants, en aquells exercicis que no es puguin realitzar
conjuntament, serà el que es determini a la llista d’admesos/es.
Per a cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els/les aspirants que no
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats seran definitivament exclosos del procés
selectiu, excepte casos de força major.
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.
VUITENA.- Procediment i desenvolupament del procés de selecció
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La designació nominal dels membres, que inclourà la dels respectius suplents, es farà
mitjançant la resolució a la que es refereix la base cinquena.
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1er. –Exercici Coneixement de la llengua catalana.
De caràcter obligatori i eliminatori.
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.
Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin documentalment,
dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el corresponent títol oficial de nivell
intermedi de català (B2), o equivalent o superior, de la Direcció General de Política Lingüística
del Departament de Cultura. Per determinar les equivalències dels títols oficials del
Departament d'Ensenyament amb els certificats de la Junta Permanent de Català, a més del
títol, i per acreditar que s'ha fet tota l'escolarització a Catalunya sense exempció de la llengua
catalana, caldrà presentar un certificat expedit pel centre docent corresponent a sol·licitud de la
persona interessada.
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en algun
procés de selecció a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 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 documentació que
acrediti aquesta circumstància.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones
tècniques especialitzades en normalització lingüística.
Qualificació: la qualificació d’aquesta prova serà d’apte/a o no apte/a
2n.-Exercici. Cultura general
Aquesta prova serà obligatòria i eliminatòria i té per objecte mesurar els coneixements de
cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per a aquesta
convocatòria, determinat a la base tercera així mateix també té per objecte mesurar els
coneixements de l’actualitat social, cultural i política i d’acord amb els criteris d’elaboració de la
prova previstos a l’annex 6.
Consisteix en contestar, en un període màxim de 60 minuts, un qüestionari de 50 preguntes
tipus test, que seran proposades pel tribunal i en la proporció següent: 50% de preguntes
relatives a coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic
requerit a la base tercera, i el 50% restant relatives a coneixements sobre l’actualitat política,
social i cultural.
Qualificació: Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts. S’haurà de puntuar un mínim de 5 punts
per poder ser considerat apte/a. Les preguntes no contestades no descomptaran. La fórmula
per obtenir el resultat serà la següent:
Q= (C – (E x 0,25)/N) x 10
Q= qualificació resultant
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FASE OPOSICIÓ
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Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts.
3r.- Exercici. Prova teòrica
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix en contestar per escrit, en un període màxim de 60 minuts, un qüestionari de 50
tipus test relacionades amb els temes que figuren a l'annex 2.
Qualificació: Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts. S’haurà de puntuar un mínim de 5 punts
per poder ser considerat apte/a. Les preguntes no contestades no descomptaran. La fórmula
per obtenir el resultat serà la següent:
Q= (C – (E x 0,25)/N) x 10
Q= qualificació resultant
C= Preguntes contestades correctament
E= preguntes contestades erròniament
N= Nombre de preguntes
Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts.
4rt. Exercici.- Proves Físiques.
De caràcter obligatori i eliminatori.
Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat,
rapidesa i resistència de les persones aspirants. Consta de les subproves detallades a l’annex
3.
De conformitat amb l’article 17.4 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, per la realització d’aquesta prova
els aspirants han de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim tres
mesos abans de la realització de les proves, en el qual es faci constar que es reuneixen les
condicions físiques necessàries per a la realització de les proves físiques previstes en aquesta
base.
Aquesta prova es valorarà d’APTE/A o NO APTE/A, quedant exclosos del procés selectiu
els/les aspirants que siguin declarats no aptes. Per ser declarat/da apte cal obtenir 5 punts o
més de mitjana de les puntuacions de totes les proves. Una prova realitzada de forma
incorrecte i/o puntuada amb zero punts comportarà l’eliminació de l’aspirant del procés
selectiu.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones
tècniques especialitzades en educació física.
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C= Preguntes contestades correctament
E= preguntes contestades erròniament
N= Nombre de preguntes
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a) No reuneixin el requisit de l’alçada establert a la base tercera de la convocatòria.
b) Tinguin l’índex de massa corporal Quetelet inferior a 18,5 o superior a 30. En el cas que
s’observi un desenvolupament muscular important, s’admetrà un marge de tolerància
d’un 5%. L’índex de massa corporal s’estima mitjançant l’índex de Quetelet (pes en kg
dividit per l’alçada al quadrat en metres)
c) No presentin abans de les proves el certificat mèdic on s’especifiqui que reuneixen les
condicions físiques necessàries per realitzar els exercicis físics d’aquesta convocatòria
5è. Exercici. Psicotècnic
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i
hagin estat baremats, estandaritzats 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 de l’equip avaluador, 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 haurà 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.
Qualificació: es qualificarà com a apte/a o no apte/a.
Reconeixement mèdic
De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per
comprovar que no es detecta en les persones aspirants l’existència de cap de les exclusions
mèdiques establertes en l’annex 5 d’aquesta convocatòria.
La prova, obligatòria i eliminatòria, serà qualificada com a APTE/A o NO APTE/A, quedant
exclosos els/les aspirants que siguin declarats/des no aptes.
Seran declarats no aptes els/les aspirants que incorrin en alguna de les causes d’exclusió
segons l’annex 5.
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Prèviament al desenvolupament d’aquesta prova es comprovarà que la persona aspirant
compleix amb els requisits mínims d’alçada i d’índex de massa corporal i amb la presentació
del certificat mèdic oficial. Seran excloses els /les aspirants que es trobin en una d’aquestes
situacions:
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En cas que alguna persona no superi aquesta prova, el tribunal cridarà a la següent de la llista
que hagi superat totes les proves anteriors per tal que la realitzi.
FASE DE CONCURS
En l’annex 4 d’aquestes bases es detalla el barem de mèrits de la fase de concurs. Es
qualificarà fins a un màxim de 13 punts. No serà eliminatòria.
La puntuació obtinguda en el concurs de mèrits es sumarà a la puntuació obtinguda a la resta
de proves, i determinarà la puntuació final del procés selectiu.
En cas q ue dos o més aspirants empatin en la puntuació final del procés selectiu, tindrà
prioritat la persona que hagi obtingut major puntuació global en les proves de coneixements. En
cas que persisteixi l’empat, tindrà prioritat l’aspirant que tingui major puntuació en l’apartat
d’experiència professional de la fase de concurs. I si persisteix l’empat, tindrà prioritat l’aspirant
amb major puntuació en l’apartat de cursos de formació.
NOVENA. – Relació d’aprovats i presentació de documents
L’adjudicació de les places convocades s’ha de fer seguint una única llista final de les persones
que hagin superat el procés, ordenades segons la puntuació obtinguda, aplicant-hi els criteris
de desempat establerts legalment, llevat que per aquest procediment no s’assoleixi el
percentatge determinat per la disposició addicional vuitena de la Llei 16/1991, de 10 de juliol,
de les policies locals, i, en aquest cas, caldrà donar preferència a les candidates dones, fins
assolir l’objectiu perseguit, sempre que es compleixin les condicions següents:
- Equivalència de capacitació, determinada per la superació de les proves i els exercicis de la
fase d’oposició del sistema selectiu
- Les candidates dones seleccionades en virtut d’aquest criteri de preferència no poden tenir un
diferencial negatiu de puntuació en la fase d’oposició i, si s’escau, en la fase de concurs, de
més del 15% respecte als candidats homes preterits.
- El criteri de preferència no és aplicable si el cos, l’escala i la categoria objecte de la
convocatòria hi ha una presencia de funcionàries dones igual o superior al 33%.
Obtingudes les qualificacions s’elevarà l’esmentada proposta a l’òrgan corresponent per al
nomenament de les persones seleccionades com a funcionàries interines i per la constitució de
la borsa.
Els/les aspirants proposats/des hauran de presentar a l’Àrea d’Organització i Recursos Humans
de la Corporació, en el termini màxim de 20 dies, els documents acreditatius de les condicions
exigides a la base tercera, així com els documents compulsats.
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Després del cinquè exercici de la fase oposició, i de la valoració de la fase concurs, el tribunal
farà públic una llista ordenada de les persones aspirants amb les puntuacions finals atorgades
a cadascuna d’elles, i cridarà les primeres del llistat, en nombre igual al de les places a cobrir,
per tal que passin el reconeixement mèdic.
El personal sanitari al qual s’encarregui la realització de la prova mèdica, lliurarà al tribunal un
informe de cada una de les persones aspirants.
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Contra la llista de persones aprovades es pot interposar recurs d'alçada davant el/la president/a
de la corporació en el termini i els efectes que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.
DESENA.- Curs de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Les persones aspirants que hagin superat la fase de concurs oposició i hagin estat nomenades
hauran de superar, el Curs de Formació d’Interins organitzat i impartit per l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya d’acord amb allò previst a l’article 37.4 del Decret 233/2002, de 25 de
setembre pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
Queden exempts de fer-lo les persones aspirants que aportin la certificació d’haver-lo superat
amb anterioritat.
Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya les persones aspirants
restaran sotmeses 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 hi
sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.
La qualificació del curs de formació serà d’apte/a o no apte/a. Els/les aspirants considerats no
apte/a queden exclosos/es del procés selectiu.
ONZENA.- Nomenament i període de pràctiques
Un cop notificada, per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a l'Ajuntament, la superació
del Curs de Formació, els/les aspirants han de realitzar un període de pràctiques de tres mesos
al municipi. Durant aquest període seran nomenats/des funcionaris/àries en pràctiques.
El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d’apte/a o no
apte/a. Els i les aspirants que obtinguin la qualificació de no apte/a quedaran exclosos del
procés selectiu. Per a la qualificació dels aspirants el Tribunal comptarà amb l’assessorament
de, com a mínim, dues persones avaluadores que presentaran una proposta de valoració
basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els coneixements del treball, les
habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la disposició
personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la iniciativa, la confiança
en si mateix, el judici pràctic i l'autocontrol.
Durant la realització del Curs de Formació a l’ISPC, el període de pràctiques al municipi, o en
acabar aquest període, els aspirants poden ser sotmesos a totes les proves mèdiques que
siguin necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d’exclusions mèdiques establert
en l’annex 5 de la convocatòria. Si de les proves practicades es dedueix l’existència d’alguna
causa d’exclusió, l’òrgan responsable ha de proposar, d’acord amb la gravetat de la malaltia o
el defecte físic, l’exclusió del o de l’ aspirant del procés selectiu i, en aquest cas, correspon a
l’òrgan competent per efectuar els nomenaments d’adoptar la resolució procedent, que en cap
cas no donarà dret a indemnització.
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Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els/les aspirants proposats/des 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.
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Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els aspirants són nomenats funcionaris en
pràctiques i han de percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la
normativa vigent.
No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al de les
places convocades.
Els aspirants cessaran del seu lloc de treball si es produeix una de les següents
circumstàncies:
Per renúncia de la persona interessada, per no haver superat el curs o els dos mesos de
pràctiques, o per aplicació de la sanció de suspensió de funcions per falta qualificada com a
greu o molt greu o per la separació del servei, acreditada mitjançant la instrucció d’expedient
disciplinari conforme al que disposa la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
DOTZENA.- Circumstàncies del cessament
La relació dels agents interins amb l’entitat local cessarà en les següents circumstàncies:
a) En prendre possessió com a funcionaris i funcionàries de carrera els i les aspirants aprovats
en la convocatòria en què s’incloguin les places ocupades pel personal interí.
b) En incorporar-se al lloc de treball els funcionaris i funcionàries de carrera que estiguin en
situació administrativa amb dret a la reserva dels llocs de treball.
c) Quan no calguin els seus serveis.
d) Pel transcurs del període per al qual van ser nomenats.
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f) Per aplicació de la sanció de suspensió de funcions per falta qualificada com a greu o molt
greu o per la separació del servei, acreditada mitjançant la instrucció d’expedient disciplinari
conforme al que disposa la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

TRETZENA.- Funcionament de la Borsa de Treball
Les persones que hagin quedat sense plaça però que hagin superat les puntuacions mínimes
dels diferents exercicis, formaran una borsa de treball constituïda per una llista d’espera,
ordenada d’acord amb la puntuació obtinguda resultant de la suma de les fases d’oposició i de
concurs, a fi i efecte de ser cridats per aquest ordre per a la cobertura de les vacants que es
puguin produir a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
S’estableix en 2 anys la vigència d’aquesta borsa, a comptar de l’endemà de la signatura del
Decret de la seva constitució.
La crida haurà de respectar necessàriament l’ordre de la borsa de treball, de tal manera que
s’oferirà el nomenament a la primera persona amb disponibilitat d’incorporació. L’ordre de crida
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e) Per renúncia de la persona interessada.

L’oferta de nomenament s’efectuarà de forma preferent per correu electrònic, en aquest cas
s’enviarà l’oferta, en la qual es sol·licitarà justificant de recepció, es detallaran les
característiques de l’oferta i es donarà un termini de 24 hores per a la seva resposta.
L’esmentada oferta impresa s’incorporarà a l’expedient, tant en el cas que hi consti el justificat
de recepció de la persona interessada, com en el cas que intentat aquest no s’hagi produït cap
efecte.
En aquells supòsits en què les persones integrants de la borsa no disposin de correu electrònic
es farà de forma telefònica, i es faran un mínim de tres trucades telefòniques en horari de matí
(de 8:00 a 15:00 hores) i, si no obstant això, la resposta no és immediata s’informarà a la
persona interessada que disposa de 24 hores per a respondre-la.
Les persones integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per l’actualització permanent de
les dades de contacte davant l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, mitjançant avisos de modificació de les dades personals que hauran de fer-se per
escrit en tot cas.
Amb caràcter excepcional el nomenament d’interinitat per vacant podrà recaure a la persona
que ocupi per altres motius el mateix lloc que esdevingui vacant. A l’efecte han de concórrer
causes motivades de caràcter organitzatiu i d’especialització en la funció del lloc a ocupar, la
disposició dels informes positius i prèvia petició motivada del responsable de l’àrea.
Finalitzat el nomenament de funcionari interí, la persona aspirant es reintegrarà
automàticament en la borsa de treball en la mateixa posició i ordre en que s’hi trobava.
Així mateix qualsevol persona inclosa en la borsa de treball podrà sol·licitar per escrit la
suspensió de la seva crida per a una oferta de treball. En cap cas la suspensió podrà aplicar-se
de manera sobrevinguda quan es produeixi la proposta de nomenament. Quan la persona
interessada desitgi incorporar-se de nou a la borsa de treball ho haurà de manifestar,
igualment, per escrit. La persona quedarà en el seu lloc en la borsa de treball.
Qualsevol persona inclosa a la borsa de treball podrà demanar l’exclusió de la borsa
voluntàriament presentant l’escrit corresponent al Registre d’Entrada de l’Ajuntament.
Davant d’una oferta concreta de treball la persona aspirant podrà manifestar la seva renúncia.
A banda de la renúncia expressa de la persona aspirant a formar part de la borsa de treball,
també seran motius d’exclusió de la borsa de treball els següents supòsits:
- La no superació del període de pràctiques, el qual s’estableix en 1 mes per a nomenaments
inferiors a 3 mesos, de 1 mes i mig per a nomenaments de 3 a 6 mesos i de 3 mesos per a
nomenaments de 6 o més mesos.
- La renúncia voluntària al nomenament interí durant la seva vigència.
-La declaració falsa, per part de la persona aspirant, dels mèrits i requisits de participació en
els processos selectius.
- La resolució d’un expedient disciplinari amb sanció a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
- La no presentació, previ requeriment, de la documentació acreditativa exigida per fer un
nomenament.
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només s’interromprà en el cas que la persona aspirant estigui ocupant una vacant en la
Corporació, en aquest cas s’oferirà a la següent i així successivament.
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Constituïda la borsa de treball, es publicarà al Tauler d’edictes electrònic de la Seu electrònica
de la Corporació durant un termini de 10 dies hàbils i es remetrà als representants dels
treballadors.
CATORZENA.- Organització del servei
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en l’exercici de la seva potestat d’auto-organització i
d’acord amb al pacte de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament i altres
normes sectorials, fixarà en tot moment, i segons les necessitats del servei, els torns i la forma
de realització del servei, de cadascuna de les persones que integren la policia Local.
QUINZENA.- Règim d’impugnacions
Les convocatòries i les seves bases, les llistes definitives de persones admeses i excloses, les
contractacions i les resolucions per les quals es declara no superat el període de pràctiques
poden ser impugnats pels/per les interessats/des, mitjançant la interposició de recurs
contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació o publicació, sens perjudici del recurs
potestatiu de revisió que es pot interposar en el termini d’un mes des de la data de notificació o
publicació de l’acte o resolució davant la presidència de la Corporació o de l’autoritat en qui
hagi delegat.
Els actes qualificats dels tribunals de selecció (resultat de les proves d’oposició, valoració en la
fase de concurs i proposta definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu) podran ser
recorreguts en alçada davant la presidència de la corporació o de l’autoritat en qui hagi delegat
en el termini d’un mes des que s’hagin publicat o notificat.
Els actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin
interposar reclamacions quan es tracti d’esmenar possibles errors materials en la confecció de
la llista d’aprovats, errors mecanografiats en la transcripció de publicacions, errors aritmètics en
les qualificacions o errors observables a simple vista. Aquests errors també podran ser
corregits d’ofici pels òrgans de selecció.
Per a tot allò que no s’ha previst en les normes d’aquesta convocatòria unitària, serà d’aplicació
el que disposen la vigent llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladors de les Bases de Règim Local;
Text Refós 781/86; Llei 8/87 de la Generalitat; Llei Orgànica 2/86; Llei 16/91, de 10 de juliol, de
les Policies Locals de Catalunya, Decret 233/2002, de 25 de setembre, Reglament d’Accés,
promoció i mobilitat de les policies locals de Catalunya; el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre pel que s’aprova el text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i altres
disposicions que hi siguin d’aplicació.
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- La pèrdua de les condicions per ser nomenat/da per l’administració pública.
- Quan existeixi una impossibilitat reiterada (dues ocasions diferents) de contactar amb el
candidat/a.
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NATURALESA I CLASSIFICACIÓ
Classe personal:
Grup:
Complement destí:
Tipologia lloc:

Funcionari interí
C2
15
Lloc base

TITULACIÓ REQUERIDA
Requisits exigits
Títol de Graduat/da en Educació Secundària, Graduat/da Escolar,
Tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, Tècnic/a
auxiliar corresponent a Formació Professional de primer grau o un
altre d’equivalent o superior
Altres requisits
B2 català
CONTINGUT FUNCIONAL DEL LLOC DE TREBALL
Funcions Principals del lloc de treball:
-

Realitza les funcions especificades a la legislació vigent sobre Policia Local;
o Ha d’exercir les funcions que assignen a les policies locals les lletres a), b), d),
f), g), h), i), j) i k) de l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals, llevat de la protecció de les autoritats i de l’ordenació i la senyalització
del trànsit.

ANNEX 2: TEMARI
Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978.
Tema 2.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Tema 3.- Organització territorial de l’Estat.
Tema 4.- L’ordenament jurídic de l’Estat.
Tema 5.- Les entitats locals. La Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
Tema 6.- Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat. Col·laboració
entre la Policia Local i la policia de la Generalitat. Les juntes Locals de Seguretat.
Tema 7.- Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals.
Tema 8.- Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del codi penal
Tema 9.- Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’ octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
Tema 10.- Actuacions de la Policia Local en matèria d’accidents de trànsit.
Tema 11.- Coneixements generals del municipi de Sant Feliu de Guíxols. Introducció històrica.
Característiques socials i culturals. Nuclis urbans i urbanitzacions. Serveis i comunicacions.
Tema 12.- Ordenança de circulació de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Tema 13.- Ordenança de convivència ciutadana de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Tema 14- Ordenança de neteja urbana de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Tema 15.- Ordenança de tinença d’animals domèstics de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols.
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ANNEX 1: CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL D’AGENT DE POLICIA LOCAL
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ANNEX 3: PROVES FÍSIQUES
1.CourseNavette
Consisteix a recórrer, una distància de 20 metres repetidament seguint el ritme que marca una
senyal acústica. L’esmentat ritme és major, cada vegada és més ràpid pel que s’ha d’anar
augmentant progressivament la velocitat. En total hi ha 23 períodes. En els tres últims períodes
s’ha d’anar a una velocitat aproximada de 18,8 km/h si es vol completar. Serveix per valorar la
potència aeròbica màxima.
Durant el desenvolupament de la prova:
a) La línia s’haurà de trepitjar abans o en el moment en què se senti el senyal sonor
b) La persona aspirant no podrà córrer cap a la línia contrària fins que no s’hagi sentit el
senyal
2. Llançament de pilota medicinal
Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (5 quilos homes, 3 quilos
dones) 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 (es valorarà el millor de 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 amb peus junts
La persona aspirant es col·locarà dreta davant d’una línia marcada a terra, sense trepitjar-la.
Des de la posició inicial, haurà de fer un sal cap endavant amb els peus lleugerament separats i
paral·lels, a fi d’aconseguir la major distància possible respecte a la línia marcada a terra.
Es mesurarà la distància entre la línia i l’empremta deixada per suport del cos que hi estigui
més a la vora.
5. Velocitat
La persona aspirants es situarà darrere d’una de les dues línies paral·leles marcades a terra i
distants entre si 50 metres.
Quan senti el senyal d’inici de la prova, la persona aspirant ha de córrer la màxima velocitat fins
arribar a l’altra línia en el mínim temps possible.
Barem d'aptitud física homes i dones
Barems d’aptituds físiques homes:
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Tema 16.- Ordenança ocupació terrenys ús públic local de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols.
Tema 17.- Reglament de servei de la Policia Local de St. Feliu de Guíxols.
Tema 18.-. La Policia Local com a Policia de Proximitat.
Tema 19.- La Policia Local com a Policia Assistencial.
Tema 20.- Els plans d’emergència municipals de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
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Punts
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Course
Navette
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5

Llançament
de pilota
>7,59
7,20-7,59
6,80-7,19
6,40-6,79
6,00-6,39
5,60-5,99
5,20-5,59
4,80-5,19
4,40-4,79
4,00-4,39

Abdominals
>60
55-60
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
22-24
20-23

Salt peus
junts
>2,60
2,46-2,59
2,36-2,45
2,26-2,35
2,16-2,25
2,06-2,15
1,96-2,05
1,86-1,95
1,76-1,85
1,66-1,75

Velocitat

Salt peus
junts
>2,30
2,16-2,29
2,06-2,15
1,96-2,05
1,86-1,95
1,76-1,85
1,66-1,75
1,56-1,65
1,46-1,55
1,36-1,45

Velocitat

<6’’8’’’
6’’8’’’-6’’9’’’
7’’-7’’2’’’
7’’3’’’-7’’4’’’
7’’5’’’-7’’6’’’
7’’7’’’-7’’8’’’
7’’9’’’-8’’
8’’1’’’-8’’2’’’
8’’3’’’-8’’4’’’
8’’5’’’-8’’6’’’

Barems d’aptituds físiques dones:
Punts
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Course
Navette
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4

Llançament
de pilota
>7,59
7,20-7,59
6,80-7,19
6,40-6,79
6,00-6,39
5,60-5,99
5,20-5,59
4,80-5,19
4,40-4,79
4,00-4,39

Abdominals
>55
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
18-19
16-17

<7’’8’’’
7’’8’’’-7’’9’’’
8’’-8’’1’’’
8’’2’’’-8’’3’’’
8’’4’’’-8’’5’’’
8’’6’’’-8’’7’’’
8’’8’’’-8’’9’’’
9’’-9’’1’’’
9’’2’’’-9’’3’’’
9’’4’’’-9’’5’’’

Es considera apte aquell aspirant que obtingui una puntuació mitjana mínima d’acord amb
l’escala respectiva:
Edat igual o inferior a 35 anys ............5
Edat igual o superior a 36 anys........... 4,5

ANNEX 4: AVALUACIÓ DELS MÈRITS
A) Antiguitat: Fins a un màxim total de 4 punts.
A.1 Per haver exercit com agent de policia local, per cada mes complert................
punts, fins a un màxim de 3 punts.

0,20

A.2 Experiència en treballs similars (vigilant municipal, auxiliar de protecció de l’entorn o
vigilant de seguretat en empreses privades) per cada mes complert.............................0,15
punts, fins a un màxim d’1 punt.
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B.1 Batxillerat superior o equivalent.............................................................. 0,5 punts.
B.2 Diplomatura universitària o equivalent................................................. 0,75 punts.
B.3 Llicenciatura universitària, grau o equivalent........................................ 1 punt.
En aquest apartat només podrà puntuar una titulació. Fins a un màxim d’1 punt.
C) Formació professional: Fins a un màxim total de 3 punts
C.1 Per cursos impartits per l’Escola de policia de Catalunya, per les acadèmies oficials de
la resta de cossos policials i homologats per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya,
realitzats amb aprofitament, sense que pugui comptabilitzar-se el curs de formació bàsica,
fins a un màxim de 2 punts:
- Per cursos fins a 20 hores:
per cadascun..........................................0,15 punts.
- Per cursos de 21 a 50 hores:
per cadascun........................................... 0,20 punts.
- Per cursos de 51 a 100 hores:
per cadascun .......................................... 0,30 punts.
- Per cursos de durada superior a 100 hores:
per cadascun........................................... 0,40 punts.
C.2 Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb aprofitament
impartits per: Organismes Públics com diputacions provincials i Consells comarcals, o
sindicats, relacionats amb la professió fins a un màxim d’1 punt:
- Per cursos fins a 20 hores:
per cadascun..........................................0,05 punts.
- Per cursos de 21 a 50 hores:
per cadascun........................................... 0,10 punts.
- Per cursos de 51 a 100 hores:
per cadascun .......................................... 0,15 punts.
- Per cursos de durada superior a 100 hores:
per cadascun........................................... 0,20 punts.
Els/les aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, el programa i el centre
emissor dels cursos al·legats en el període indicat per aquest efecte a la base vuitena. Si no ho
fan així, no es computaran.
D) Nivell de coneixement de la llengua catalana:
Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B2) de la Direcció General de
Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents:
- Certificat de nivell de suficiència de català(C1):0,50 punt.
- Certificat de nivell superior de català (C2): 1 punt.
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B) Titulacions acadèmiques que siguin rellevants pel lloc de treball de la categoria d’agent,
d’acord amb els coneixements requerits, competència i funcions pròpies d’aquesta categoria:
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E) Recompenses i distincions
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local quan siguin
rellevants en relació amb les funcions de la categoria d’agent. Fins a un màxim d’1 punt.
E.1 Felicitacions signades per l’alcalde/alcaldessa del municipi corresponent......... 0,20
punts/felicitació.
E.2 Felicitacions signades pel Ple de l’Ajuntament.....................................................0,50
punts/felictitació.
La puntuació màxima d’aquest apartat serà d’1 punt.
F) Coneixements d’idiomes estrangers:
Es valoraran els coneixements d’idiomes estrangers amb acreditació de títol reconegut
oficialment a raó de 0,25 punts per idioma amb acreditació de nivell bàsic i 0,5 amb acreditació
de nivell més alt. La puntuació màxima d’aquest apartat serà d’1 punt.
G) Entrevista: Es realitzarà una entrevista que es fonamentarà en l'avaluació dels aspectes
curriculars dels/ de les aspirants en relació als requeriments funcionals i competencials del lloc.
L'entrevista en cap cas serà eliminatòria.
El Tribunal podrà formular preguntes de caire professional per constatar la motivació pel lloc,
l'experiència vital, la interacció els coneixements i expectatives professionals i els mèrits
al·legats i la personalitat de l’aspirant. Els ítems a valorar seran els següents:
- Capacitat de comunicació així com comportament educat
- Iniciativa i capacitat de reacció sense temeritat
- Capacitat de diferenciar la discrecionalitat de l’ arbitrarietat
- Treball en equip
- Neutralitat, objectivitat i transparència
- Actitud
La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 2 punts.
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 13 punts.
ANNEX 5
QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES
I. ANTROPOMETRIA:
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Només es valorarà una certificació, la superior, per tant, la puntuació màxima d’aquest apartat
serà d’1 punt.
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—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.
—5 Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la funció
policial.
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—1 La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i
a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions,
respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.
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—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).

Núm. BOP 110 · Núm. edicte 4893 · Data 09-06-2021 · CVE BOP-2021_0_110_4893 · Pàg. 21-23 · https://ddgi.cat/bop

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

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.
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—10 Òrgans dels sentits

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.

ANNEX 6: Prova de coneixements de cultura general
Les preguntes relatives a coneixements de cultura general hauran de versar sobre els 5 àmbits
que s’indiquen a continuació i que s’inclouen dins el currículum de competències del nivell de
titulació requerit a la convocatòria d’agent: Títol de Graduat/da en Educació Secundària,
Graduat/da Escolar, Tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, Tècnic/a auxiliar
corresponent a Formació Professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior
Aquestes preguntes hauran de suposar el 50% del total de preguntes realitzades, hauran de
guardar la màxima proporcionalitat entre elles i hauran d’incloure els següents àmbits de

coneixement:
1. Àmbit lingüístic
1. Llengua i literatura
2. Àmbit matemàtic
1. Matemàtiques
3. Àmbit cientificotecnològic
1. Física i química
2. Biologia i geologia
3. Tecnologia de la informació i la comunicació
4. Àmbit social:
1. Geografia i història
2. Cultura clàssica
3. Política espanyola i economia
5. Àmbit artístic
1. Música
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—11 Pell, fàneres i glàndules exocrines
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2. Arts escèniques (teatre, cinema) i dansa
3. Educació visual i plàstica
Les preguntes relatives a coneixements sobre l’actualitat social, cultural i política hauran de
versar sobre les temàtiques que s’indiquen a continuació i corresponents a les setmanes
prèvies a la realització de la prova. Les preguntes s’extrauran dels mitjans de comunicació,
premsa escrita o digital i hauran de versar sobre Sant Feliu de Guíxols.
Aquestes preguntes hauran de suposar el 50% del total de preguntes realitzades, hauran de
guardar la màxima proporcionalitat entre elles i hauran d’incloure els següents àmbits de
coneixement:
1.
2.
3.
4.

Política local i organització de l’Ajuntament
Coneixement geogràfic de la ciutat
Economia local (Pressupost municipal, inversions, ordenances, etc...)
Cultura i activitats culturals de la ciutat
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