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Núm. 11048
AJUNTAMENT DE BANYOLES  

Edicte relatiu a l’aprovació de les bases i de la convocatòria del procés de selecció per a la constitució d’una borsa d’agents de policia local, 
amb caràcter interí 

De conformitat amb l’acord adoptat a la Jnta de Govern Local de la Corporació , en sessió celebrada el dia 19 de desembre de 
2016, es convoca el procediment de selecció per a la constitció d’na borsa d’agents, amb caràcter interí, per a sbstitcions, 
a la policia local de Banyoles. 

Les bases amb les condicions qe reglen el procés de selecció són les qe es relacionen a continació:

“BASES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’AGENTS DE POLICIA, AMB 
CARÀCTER INTERÍ, PER A SUBSTITUCIONS , A LA POLICIA LOCAL DE BANYOLES 

Primera.- Objecte de la convocatòria

Aqestes bases tenen per objecte la reglació del procediment de selecció per a la constitció d’na borsa d’agents interins de 
Policia local, a per cobrir temporalment les vacants i/o sbstitcions qe es pgin originar drant n període de dos anys 
des de la Ànalització del concurs oposició, sempre que les places estiguin vacants per algunes de les circumstàncies previstes 
a l’art.32 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qal s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies 
locals.

TIPOLOGIA DELS LLOCS DE TREBALL A PROVEIR AMB LA BORSA D’AGENTS:

Denominació: Agent
Núm. De places: Constitció d’na borsa
Escala: Administració Especial
Sbescala: Serveis especials
Categoria: Policia Local
Sbgrp: C2
Nivell: 14
Modalitat de selecció. Concrs-oposició llire.

Segona.- Fncions del lloc de treball

Les fncions a  desenvolpar són les qe els pgin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 10 de jliol, de les 
Policies Locals i la resta de legislació aplicable, en els torns i horaris qe disposi l’Ajntament pel millor fncionament del 
servei.

Tercera.- Reqisits dels aspirants

Per a poder participar en el procés selecti, les persones aspirants haran de renir, amb anterioritat a l’acabament del termini 
de presentació d’instàncies, els següents requisits:

a)   Tenir nacionalitat espanyola de conformitat amb la legislació vigent.
b)   Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c)   Complir les condicions exigides per exercir les fncions qe els pgin ésser encomanades, d’acord amb el qe determina 

la Llei 16/1991, les disposicions qe la desplegin i el Reglaments dels cossos de policia local.
d)   Posseir el títol de gradat/da en edcació secndària, gradat escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatis de gra 

mitjà, tècnic/a axiliar corresponent a formació professional de primer gra, o n altre d’eqivalent o sperior. Si es tracta 
d’n títol obtingt a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Edcació, Cltra i Esport.

e)   No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíqic qe impossibiliti el normal exercici de les fncions 
pròpies de la categoria.

f)   Tenir una alçada mínima de 1,60 les dones i de 1,70 els homes, la qual cosa serà comprovada abans de l’inici de les proves 
mèdiqes.
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g)   No haver estat inhabilitat/da per sentència ferma, per a l’exercici de les fncions públiqes, ni haver estat separat, per 
resolció disciplinària ferma , del servei de cap administració pública.

h)   No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les fncions públiqes ni estar separat 
mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració públic. Tanmateix serà aplicable el beneÀci de la 
rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acreditat mitjançant el corresponent document oÀcial.

i)   No trobar-se comprès/a en cap de les cases d’incapacitat o incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent sobre 
la matèria.

j)   Estar en possessió del permís de condir de classe A2, B, i BTP
k)   Posseir el certiÀcat intermedi de coneixements de llengua catalana, certiÀcat B. Qui no acrediti documentalment els 

coneixements exigits de llengua catalana, haurà de superar una prova especíÀca en el moment del procediment que es 
determini.

Qarta.- Sol·licitds

El termini de presentació de sol·licitds serà de vint dies natrals comptadors a partir de l’endemà de la pblicació de la 
convocatòria al DOGC. Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí de OÀcial de la província, i en 
extracte en el Diari OÀcial de la Generalitat de Catalunya, on hi constarà el número i la data del BOP de la província en el qual 
apareixen pblicades íntegrament les bases de la convocatòria. Els restants i sccessis anncis de cada convocatòria es faran 
públics únicament en el taler electrònic d’edictes de la corporació i web mnicipal (Se electrònica, https://se.banyoles.cat/) .

Els interessats/des que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de presentar instància normalitzada adreçada al 
Sr. Alcalde de l’Ajntament de Banyoles.

La sol·licitud es podrà presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament de Banyoles, OÀcina d’atenció al ciutadà, de dilluns 
a divendres de les 8:30 a les 19:00. també podran presentar-se en qalsevol de les formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 
39/2015, d’ 1 d’octbre, del Procediment administrati comú de les administracions públiqes.
 
Les persones aspirants hi haran de fer constar qe accepten aqestes bases i qe reneixen totes les condicions exigides, 
referides sempre a la data d’acabament del termini per a la presentació de sol·licitds.

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:
-   Fotocòpia del DNI.
-   Crrícllm, en qè es farà constar els mèrits, perqè es pgin valorar en el concrs i, s’aportaran els docments qe 

en serveixin de prova de justiÀcació. No podran valorar-se mèrits diferents als al·legats i justiÀcats dins el termini de 
presentació d’instàncies ni aquells que, al·legats en dins termini, siguin justiÀcats posteriorment.

-   Docments acreditatis de la titlació exigida per a ser admès/a  a la convocatòria i dels permisos exigits, així com dels 
mèrits al·legats.

-   Declaració jrada els aspirants referits als pnts g), h) i i) de la base tercera.

La documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de concurs, s’haurà de presentar de la següent forma:
-   L’experiència professional s’acreditarà mitjançant la documentació següent:

Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Segretat social.
Per  a serveis prestats: còpia del nomenament, del contacte laboral o certiÀcat de l’òrgan competent de l’Administració 
pública, amb indicació expressa de la categoria professional desenvolpada, fncions, període de temps o règim de 
dedicació.   

-   Els cursos de formació s’acreditaran mitjançant certiÀcació, on s’especiÀqui l’entitat organitzadora, la denominació del curs, 
programa formati i drada en hores. En el cas qe no s’acrediti la drada es procedirà a la seva valoració d’acord amb el 
tram de pntació mínima prevista.

-   Altres mèrits: qalsevol altre mèrit a valorar s’harà de docmentar degdament.

No es podran valorar mèrits al·legats que no siguin justiÀcats documentalment. El fet de relacionar els cursos com a mèrits 
al·legats, sense justiÀcar-los en la sol·licitud, no obrirà un termini de subsanació.

5. Admissió dels aspirants.

Un cop Ànalitzat el termini de presentació d’instàncies l’alcaldia de la Corporació dictarà resolució, en el termini d’un mes, 
i declararà aprovada la llista d’admesos i exclosos. En l’esmentada resolció es farà públic el llistat d’aspirants admesos i 
exclosos, la data, hora i lloc de la celebració de la primera prova del procés i la composició del tribnal de selecció.
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Núm. 2 – 3 de gener de 2017

La pblicació d’aqesta resolció es farà en el taler d’anncis electrònic de la Corporació i la pagina web(se electrònica) de 
l’Ajntament, i es concedirà n termini de 10 dies hàbils per a formlar esmenes i possibles reclamacions.

Si no es presenten reclamacions es considerarà elevada a deÀnitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos sense necessitat de 
nova pblicació; en cas qe se’n prodeixin, l’alcaldia resoldrà estimar-les o desestimar-les en el termini màxim d’n mes a 
la Ànalització del termini per a la presentació.  Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions 
es consideraran desestimades.

En el spòsit d’instàncies defectoses, es reqerirà a la persona interessada perqè ho esmeni en termini de 10 dies, qedant, 
si no ho fa, exclosa de la llista d’admesos i s’arxivarà la seva petició, amb els efectes i d’acord amb el procediment previst a 
l’article 21.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octbre.  

Si el Tribnal té coneixement qe algn dels aspirants no reneix íntegrament els reqisits per participar en la convocatòria, 
en qalsevol moment del procés selecti, podrà proposar, amb adiència prèvia de l’interessat/da la seva exclsió, i, si 
s’esca, es posaran en coneixement de les atoritats pertinents les inexactitds o falsedats comprovades als efectes pertinents.

6.- Tribunal qualiÀcador:

El tribunal qualiÀcador es constituirà de la forma següent:

L’òrgan qualiÀcador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per la corporació i formades per un president 
i vocals amb la següent distribució:
a)   un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa corporació.
b)   Un terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en la matèria.
c)   El terç restant ha de ser integrat per personal proposat pel departament d’Interior, entre els quals hi haurà com a mínim, 

na persona proposada per l’Institt de segretat pública i na persona proposada per la Direcció general d’administració 
de segretat.

La designació dels membres del tribnal inclorà la dels respectis splents.

El Tribnal no es podrà constitir ni actar sense l’assistència de la meitat dels ses membres, bé sigin titlars o splents, 
necessitant la presència del president i del secretari. Les decisions s’haran d’adoptar per majoria dels membres del tribnal, 
i, en cas d’empat resoldrà el vot del President qe serà de qalitat. Tots actaran amb ve i vot, excepte el secretari qe ho 
farà únicament amb ve.

Qan concorrin les circmstàncies previstes a l’article 24 de la Llei 40/2015, de règim jrídic del Sector Públic, els aspirants 
podran formlar recsació contra els membres del tribnal.

El Tribnal pot disposar la incorporació da les seves tasqes de persones tècniqes especialistes per a totes o algnes de les 
proves, les 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.  

7.- Inici i desenvolpament del concrs oposició.

Els aspirants seran convocats per a cada exercici en única crida, per ordre de presentació d’instàncies i s’identiÀcaran amb 
el corresponent docment d’identitat. La no presentació d’n opositor a qalsevol de les proves en el moment de ser  cridat, 
determinarà automàticament la pèrdua dels dret a participar en aquell exercici i en els successius, i en conseqüència quedarà 
exclòs del procediment selecti.

El procediment de selecció és el de concrs-oposició llire, el qal constarà de des 
parts diferenciades. En la primera fase s’efectuaran les proves d’oposició, i Ànalitzades aquestes, es farà la fase de concurs. 
Només podran participar en la fase de concrs aqells aspirants qe hagin sperat la fase d’oposició.

La data, l’hora i el lloc de realització de les proves es terminarà en el decret d’admesos i exclosos, qe es pblicarà en taler 
d’edictes electrònic de l’Ajntament de Banyoles i a la pàgina web mnicipal(se electrònica). https://se.banyoles.cat/, 
així com els resultats de les proves realitzades. Amb aquesta publicació es considerà realitzada l’oportuna notiÀcació als 
interessats.
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Fase d’oposició

Primera prova: Coneixement de llenga catalana. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix en la realització d’exercici de coneixements sintàctics i de comprensió de la llenga catalana, corresponent al nivell 
B de català i, si s’esca, en la realització d’na entrevista amb na persona experta qe permeti valorar-ne els coneixements 
orals.

La qualiÀcació d’aquest exercici serà d’apte o no apte, quedant aquest darrers eliminats del procés selectiu. La durada màxima 
s’estableix en 1 hora aproximadament.

Segona prova: Prova de coneixements. Cltra general, coneixements policials, territorials i de l’Administració local. De 
caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix en contestar un qüestionari de 50 preguntes curtes, sense respostes alternatives, elaborades pel Tribunal i en la 
proporció següent:
-  50% de pregntes relatives a coneixements de cltra general a n nivell concordant amb el títol acadèmic reqerit a la base 

tercera.
-  50% de pregntes relatives al temari annex a les bases, sobre  coneixements policials, territorials i de l’Administració local.
 
La drada màxima s’estableix en na 75 mints. 

Aqesta prova pntarà de 0 a 10 pnts. S’harà de pntar n mínim de 5 pnts per poder ser considerat apte. Les pregntes 
incorrectes no descomptaran. 

Tercera prova: Cas pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consistirà per respondre per escrit n o més spòsits pràctics plantejats pel Tribnal i relacionat amb les tasqes del lloc de 
treball objecte de la convocatòria. La drada màxima s’estableix en 1 hora.

Aqesta prova pntarà de 0 a 10 pnts. S’harà de pntar n mínim de 5 pnts per poder ser considerat apte. 

Qarta prova. Aptitd física. De caràcter obligatori i eliminatori.

Aquesta prova té per objecte comprovar, entre altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l’aspirant. 
Consta de les diferents proves que s’especiÀquen en l’annex 2 de les bases.

Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al Tribunal de selecció un certiÀcat mèdic oÀcial en el qual 
es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certiÀcat 
comporta l’exclsió atomàtica de l’aspirant del procés selecti.

Per realitzar aqestes proves el Tribnal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniqes especialitzades en 
edcació física.

Aquest exercici es qualiÀcarà d’apte o no apte. Es qualiÀcarà sumant el resultat de totes les proves, dividit pel nombre total 
de proves. Aqest resltat harà de ser sperior o igal a 5 pnts per tal qe es consideri aprovat i apte.

Al resltat de les proves físiqes se li aplicarà la correcció per edats detallada en l’annex 2.

Una de les diferents proves pntada en 0 pnts comporta l’eliminació de l’aspirant del procés selecti.

Cinqena prova. Psicotècnic. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix en una bateria de test objectius que compleixin els requisits de validesa i Àabilitat o hagin estat baremats, 
estandaritzats i tipiÀcats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la conÀança dels resultats obtinguts.

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perÀl requerit per a 
l’exercici de les fncions policials.
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Per realitzar aqestes proves , el Tribnal de selecció ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniqes especialitzades 
en proves psicotècniqes.

Aqest examen psicotècnic es drà a terme jst abans qe l’aspirant sigi avisat per incorporar-se al lloc de treball.

La falsedat demostrada en les respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant. 

Aqets exercici es pntarà com a apte o no apte.

A criteri del tribnal es podrà complementar l’exercici amb na entrevista personal dels aspirants.   

Sisena prova: Reconeixement mèdic. De caràcter obligatori i eliminatori

Consisteix en el reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar qe no es detecta en 
l’aspirant  l’existència de cap de les exclsions mèdiqes establertes en l’annex 3 de les bases d’aqesta convocatòria.

Aqest reconeixement mèdic es drà a terme jst abans qe l’aspirant sigi avisat per incorporar-se al lloc de treball.

Aqets exercici es pntarà com a apte o no apte.

Fase de concrs

Els tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, mitjançant còpia compulsada , d’acord 
amb el barem següent.

A) Antigitat:

A.1) Per haver exercit com agent de la policia local, amb nomenament de fncionari de carrera o fncionari interí a  
l’administració local.
Per cada mes complet .......................................................0.10 punts, Àns a un màxim de 1.50 punts.

A.2) Per haver exercit en la categoria d’agent, amb nomenament de fncionari de carrera o interí, en altres cossos policials 
diferents de l’administració local.
Per cada mes complet...........................................................0.10 punts, Àns un màxim de 0.50 punts.

B) Experiència en treballs similars:

Per l’experiència adqirida en l’exercici de fncions de vigilant, segons l’article 1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de 10 de jliol, de 
les Policies locals:

Per cada any complet: 0.25 punts, Àns a un màxim de 1 punt.

C) Titlacions acadèmiqes:
 C1. Batxillerat sperior o eqivalent: ...................................................................................0.10 pnts
C2. Diplomatra niversitària o eqivalent. ...................................................................... 0.25 pnts
 C3. Llicenciatra niversitària, gra o eqivalent: ............................................................ 0.50 pnts

En aqest apartat només es podrà pntar na titlació, la sperior, per tant, la pntació màxima serà de 0.50 pnts.

D) Formació professional:

D.1 per crsos organitzats , homologats i reconegts per l’Institt de Segretat pública de Catalnya, realitzats

a)   Cursos d’assistència amb aproÀtament:
-   Fins a 20 hores:0.10 pnts per crs
-   De 21 a 40 hores:0.15 pnts per crs
-   A partir de 41 hores :0.20 pnts per crs. 
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b)   Per crsos on calgi la speració de proves per obtenir la titlació: per crs sperat:

Fins a 20 hores:0.20 pnts per crs
De 21 a 40 hores:0.30 pnts per crs
A partir de 41 hores :0.40 pnts per crs. 

Els aspirants han d’acreditar docmentalment la drada, en hores, els crsos al·legats. Si no ho fan així es comptaran com 
crsos de drada inferior a 20 hores.

En aquest apartat només es podrà puntuar Àns a un màxim de 1 punt.

E) Nivell de coneixement de la llenga catalana.

Es valoraran els certiÀcats superiors al nivell intermedi de català (B) de la Direcció general de Política Lingüística del 
Departament de Cltra, o altres eqivalents
-   CertiÀcat de nivell de suÀciència de català(C) :0.10 punts.
-   CertiÀcat de nivell superior de català (D): 0.25 punts.

Només es valorarà una certiÀcació, la superior; per tant, la puntuació màxima serà de 0.25 punts.

F) Recompenses i distincions:

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de segretat qan 
sigin rellevants en relació amb les fncions de la categoria d’agent. Fins a n màxim de 0.25 pnts.

8.- QualiÀcacions dels aspirants i proposta de nomenament.
   
La qualiÀcació Ànal de cada aspirant s’obté sumant, a les qualiÀcacions obtingudes en la fase d’oposició les obtingudes en la 
fase de concrs.

Prèviament a la realització de la sisena prova, el Tribnal farà públic n llistat ordenat dels aspirants amb les pntacions 
Ànals atorgades a cadascun d’ells , i quan es produeixi una vacant cridarà els primers del llistat, en nombre igual al de places 
a cobrir, per tal qe passin la prova psicotècnica i el reconeixement mèdic.
 
En cas qe el resltat de les proves sigi d’apte seran nomenats com a fncionaris interins per cobrir la vacant qe s’hagi 
produït pel temps que pertoqui. 
 
En el cas qe algn dels aspirants no speri algn dels exercicis sisè i setè  (psicotècnic i prova mèdica), el tribnal cridarà el 
següent de la llista que hagi superat les proves anteriors per tal que les realitzi.

Els aspirants proposats haran de presentar a la secretaria de la Corporació, de forma prèvia al se nomenament com a 
fncionaris interins, els docments originals acreditatis de les condicions exigides a la base tercera.

Els que tinguin la condició de funcionaris públics estan exempts de justiÀcar documentalment el requisits que no requereixin 
actualització. Únicament hauran de presentar un certiÀcat de l’organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar la 
seva condició i altres circmstàncies de les qals no hi hagi constància.

Si dins del termini esmentat, i tret de casos de força major, els aspirants proposats no presenten la documentació original 
exigida o no reneixen els reqisits exigits, no podran ser nomenats fncionaris i qedaran anl·lades totes les seves 
actacions, sens perjdici de la responsabilitat en qè pgin haver incorregt per falsedat. 

9. Llistat d’aprovats i constitció d’na borsa de treball.

Els candidats qe hagin sperat el concrs oposició constitiran na borsa de treball per cobrir temporalment les vacants i/o 
substitucions que es puguin originar durant el termini de dos anys des de la À del concurs oposició, sempre que les places 
estigin vacants per algna es de les circmstàncies previstes a l’article 32 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qal 
s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
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L’ordre de la borsa i de crida serà d’acord amb la major pntació obtingda en el concrs-oposició.

Si els integrants de la borsa de treball refsen na oferta feta per l’Ajntament de Banyoles, passaran a l’últim lloc de borsa 
de treball.

La puntuació Ànal i la llista d’aprovats es publicarà al tauler electrònic (e-tauler) i a la pàgina web de l’Ajuntament, seu 
electrònica  https://se.banyoles.cat/.

10.- Incidències i impgnacions.

El Tribnal qeda facltat per resoldre els dbtes qe es presentin i prendre els acords qe calgin per garantir el fncionament 
correcte del procés selecti.

Contra les resolucions deÀnitives i els actes de tràmit de l’Alcalde, si aquests actes decideixen directament o indirectament 
el fons de l’assmpte, determinen la impossibilitat de continar el procés selecti, o prodeixen indefensió o perjdici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octbre, de Procediment Administrati comú de les Administracions Públiqes, potestativament, recrs de reposició en 
el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notiÀcació, davant de l’alcalde, o bé recurs 
contenciós administrati d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de jliol, regladora de la Jrisdicció contenciosa 
administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notiÀcació, davant la sala 
Contenciosa administrativa del Tribnal Sperior de Jstícia de Catalnya, d’acord amb el qe preve l’article 10 de la Llei 
esmentada.

Contra les resolucions deÀnitives i els actes de tràmit del Tribunal, si aquest últims decideixen directament o indirectament el 
fons de l’assmpte, determinen la impossibilitat de continar el procés selecti, o prodeixen indefensió o perjdici irreparable 
a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, en el termini d’n mes a comptar a partir de l’endemà de la seva 
publicació o notiÀcació, recurs d’alçada davant de l’alcalde.

Igalment els interessats poden interposar qalsevol altre recrs qe considerin convenient per a la seva defensa.

ANNEX 1:TEMARI

1.   LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA: Principis generals. Les llibertats i els drets dels citadans. L’organització política i 
territorial de l’Estat.

2.   L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA: Disposicions generals. La Generalitat, el Parlament i el Consell Execti. 
Competències de la Generalitat en matèria de segretat.

3.   LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL: L’organització mnicipal. Competències dels ajntaments. El personal al 
servei dels ens locals.

4.    LLEI ORGÀNICA DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT: Disposicions generals. Principis bàsics d’actació. Els diferents 
cossos policials a l’Estat espanyol.

5.   LLEI DE LES POLICIES LOCALS: Disposicions generals. Principis d’actació i fncions. Estrctra i organització de la 
policia local.

6.   EL CODI PENAL: Concepte de delicte i de falta. De l’omissió del dere de socors. Delictes contra la segretat del trànsit. 
Dels atemptats contra l’Atoritat, els ses agents i de la resistència i desobediència.

7.   LLEI SOBRE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA: De les infraccions i sancions, de 
les mesres catelars i de la responsabilitat.

8.   REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ: Normes generals dels condctors. Normes sobre begdes alcohòliqes.
9.   REGLAMENT GENERAL DE VEHICLES: Atoritzacions. Registre de vehicles. Inspeccions tècniqes de vehicles.
10.   REGLAMENT GENERAL DE CONDUCTORS: Classes de permisos i llicències de condir. Edat per obtenir els permisos 

i llicències. Vigència dels permisos i llicències per condir.
11.   LES ORDENANCES, ELS REGLAMENTS I ELS BANS: Concepte. Aprovació. Persones a qi obligen. Control del se 

compliment. Ordenances, reglaments i Bans de Banyoles. 
12.   CONEIXEMENTS GENERALS DE LA CIUTAT. Introdcció històrica. Nclis rrals. Nclis rbans. Serveis i comnicacions. 

Característiqes socials i cltrals. Característiqes i sitació de les rbanitzacions.
13.    LLEI ORGÀNICA 4/2015 DE PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA. Disposicions generals i infraccions 

previstes a la Llei.
14.   LLEI  I REGLAMENT QUE REGULEN ELS ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES A CATALUNYA. Llei 

11/2009 i Decret 112/2010, d’espectacles públics i activitats recreatives a Catalnya.
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ANNEX 2: PROVES FÍSIQUES

1. Resistència
Consisteix en recórrer, na longitd de 1.000 metres en el mínim temps possible.  

2. Llançament de pilota medicinal
Dempeus i amb les cames separades, s’agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues mans i, de darrere el clatell, es llança 
cap endavant per sobre el cap, sense aixecar els talons ni les pntes dels pes. Es faran dos intents i pntarà aqell qe s’hagi 
obtingt la distància més llarga.

3. Abdominals en 1 mint
Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames Áexionades, els braços al clatell i els peus subjectats.

4. Salt longitd
Salt de longitd sense carrera. Es faran dos intents i pntarà aqell en el qe s’hagi obtingt la distància més llarga.

5. Velocitat
Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres.

6. Natació
Nedar na distància de 75 metres en na piscina de 25 m de llarg en el mínim de temps possible.  

Barem d’aptitd física homes

Punts  Resistència Llançament Abdominals   Salt longitud  Velocitat   Natació Punts

10 Menys de 3’ 10.5 65 +2,50m 6’’7 60 seg. 10
9  3’ a 3’20’’ 10 60 2,46 a 2,49m 6’’9 63 seg.   9
8 3’21’’a 3’35’’ 9 55 2,36 a 2,45m 7’’1 65 seg. 8
7  3’36’’a 3’50’’ 8 50 2,26 a 2,35m 7’’4 70 seg. 7
6  3’51’’a 4’15’’ 7.5 45 2,16 a 2,25m 7’’8 80 seg. 6
5  4’16’’a 4’30’’ 7 40 2,06 a 2,15m 8’’4 90 seg. 5
4  4’31’’a 4’45’’ 6.5 35 1,91 a 2,05m 8’’8 100 seg. 4
3 4’46’’a 5’10’’ 6 30 1,76 a 1,90m 9’’1 110 seg. 3
2 5’11’’a 5’40’’ 5.5 25 1,67 a 1,75m 9’’3 115 seg. 2
1 5’41’’ a 6’’ 5 20 1,61 a 1,66m 9’’6 120 seg. 1

Barem d’aptitd física dones

Punts  Resistència Llançament Abdominals  Salt longitud Velocitat Natació Punts

10 Menys 3’35’’ 6.5 55 +2,16m 7’’6 68 seg. 10
9 3’36’’ a 3’45’’  6 50 2,11 a 2,15m 8’’ 70 seg. 9
8 3’46’’ a 4’ 5.8 45 2,01 a 2,10m 8’’4 80 seg. 8
7 4’1’’ a 4’15’’ 5.5 40 1,86 a 2,00m 9’’ 90 seg. 7
6 4’16’’ a 4’30’’ 5 35 1,71 a 1,85m 9’’2 100 seg. 6
5 4’31’’ a 4’45’’ 4.5 30 1,65 a 1,70m 9’’5 110 seg. 5
4 4’46’’ a 5’10’’ 4 25 1,59 a 1,64m 9’’7 115 seg. 4
3 5’11’’ a 5’40’’ 3.5 20 1,51 a 1,58m 9’’8 120 seg. 3
2 5’41’’ a 5’50 3 15 1,43 a 1,50m 9’’9 125 seg. 2
1 5’51’’ a 6’ 2.5 10 1,30 a 1,42m 10 130 seg. 1

Una de les diferents proves pntada en 0 pnts comporta l’eliminació de l’aspirant del procés selecti.

Al resultat de les proves físiques se li aplicarà la següent correcció per edats:
Correcció per edats:

- Es considerarà APTE/A aquell/a aspirant que obtingui la següent puntuació mínima en l’escala respectiva:
   
Edat inferior a 35 anys .............................................5
de 35 a 44 anys ....................................................... 4,83
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de 45 a 49 anys ....................................................... 4,66
de 49 a 55 anys ........................................................ 4,5
 de 56 anys o més ................................................... 4,33
 
ANNEX 3:QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES

I. ANTROPOMETRIA:

—1 La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25 divisions en la mà 
no dominant, pel qe fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel 
qe fa a les dones.
—2 La capacitat vital, obtingda 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 circlatori
1.1 InsuÀciència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.
1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.
1.3 Lesions adqirides de cor o de grans vasos.
1.4 Trastorns de la condcció i del ritme cardíac.
1.5 InsuÀciència coronària.
1.6 Pericarditis activa o residal.
1.7 InsuÀciència arterial perifèrica.
1.8 InsuÀciència venosa perifèrica.
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shnt i anerismes arterials. Linfedema.
1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

—2 Aparell respiratori
2.1 Malalties respiratòries amb repercssió permanent o ocasional en la fnció respiratòria.
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènqima, plmó, pleres o tòrax.

—3 Aparell genitorinari
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitorinari.
3.2 Disfncions rogenitals cròniqes.
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. InsuÀciència renal. Hidronefrosi.
3.4 Litiasi del tracte rinari crònica.
3.5, Prolapse genital femení. Endometriosi.

—4 Aparell digesti
4.1 Malformacions o lesions de l’aparell digesti, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndles salivals.
4.2 Disfncions qe comprometin la masticació, la deglció, la digestió o l’excreció.
4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.
4.4 Úlcera gastrododenal.
4.5, Hepatopaties (incloen alteracions metabòliqes).
4.6 Malaltia inÁamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.
4.7 Pancreopaties cròniqes o recidivants.

—5 Sistema hematopoètic: hemopaties qe a jdici del tribnal limitin l’exercici de la fnció policial.

—6 Aparell locomotor
6.1  Malformacions o lesions qe incapacitin, limitin o comprometin el llire moviment de qalsevol articlació o qe pgin 

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 diÀculti l’exercici de les funcions policials.

—7 Trastorns psiqiàtrics i sistema nerviós
7.1  Qalsevol tips de psicosi o trastorn afecti, neròtic o de personalitat qe afecti n adeqat comportament social i 

laboral.
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7.2  Retard mental, trastorn del desenvolpament psicològic o trastorn mental orgànic qe incapaciti per a les fncions pròpies 
del lloc al qal aspira.

7.3 Trastorns mentals i del comportament casats per consm de sbstàncies psicotròpiqes.
7.4  Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció de metabòlits de droges d’abús en 

l’orina).
7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense Àliar.
7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
7.7 Síndromes vertiginoses de qalsevol etiologia.
7.8 Tremolor. Tics o espasmes.
7.9 Trastorns de la son.

—8 Glàndles endocrines
8.1 Malformacions o disfncions de les glàndles endocrines o mixtes.
8.2 Diabetis mellits.

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

—10 Òrgans dels sentits
10.1 Lesions qe pgin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del fncionalisme neromotor.
10.2 Agdesa visal monoclar sense correcció inferior a 4/10.
10.3 Qeratotomia radial.
10.4 Despreniment de retina.
10.5 Estrabisme manifest i no corregit.
10.6 Hemianòpsies o redccions manifestes del camp visal.
10.7 Discromatòpsies.
10.8 Glacoma.
10.9  Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, diÀculti de manera important 

l’agdesa visal.
10.10 Agdesa aditiva qe sposi na pèrda 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 cròniqes.
10.12  Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) qe comprometin la fnció 

fonatòria normal.
10.13 Trastorns en la parla. Qeqesa.

—11 Pell, fàneres i glàndles exocrines
11.1 Malformacions, tmoracions i lesions de la pell i les fàneres qe pgin comprometre la fnció policial.
11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar la identiÀcació.
11.3 Disfncions de les glàndles exocrines qe comportin compromís per a la fnció policial.
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
11.5 Tatatges qe sigin visibles amb la niformitat reglamentària.
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o diÀcultin l’exercici de la funció policial.

—12 Altres
12.1 Processos neoplàsics.
12.2 Processos hereditaris amb repercssió permanent sobre fncions orgàniqes
12.3 Malalties atoimmnes.
12.4 Diàtesi al·lèrgica.
12.5 Qalsevol afecció, lesió o disfnció qe segons el criteri facltati pgi comprometre la fnció policial.”

Banyoles, 19 de desembre de 2016 

Miqel Noger Planas 
Alcalde 


