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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

E D I C T E 
 
 
 

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local del dia 27 de gener de  2011,  
pel qual  s’aproven les bases i es convoca concurs oposició lliure per a la provisió 
d’una plaça d’agent de la Policia Local.  
 
Les bases per cobrir la plaça esmentada són les que a continuació es relacionen: 
 
BASES ESPECÍFIQUES QUE REGEIXEN LA PROVISIÓ, MITJAN ÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ, UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, VA CANT A LA 
PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI 
 
 
Primera.- Objecte  
 
És objecte d’aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, 
mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per a l’accés, en propietat, a 
una plaça vacant de personal funcionari de l’escala d’Administració especial, 
subescala Serveis especials, classe Policia local, categoria Agent, del grup C 2, 
adscrites al lloc de treball d’Agent de la Policia Local de Canet de Mar i, previstes a la 
corresponent oferta pública d’ocupació.  
 
L’esmentat lloc de treball tindrà assignades les retribucions i jornada de treball que 
corresponen d’acord amb la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, els acords i convenis subscrits amb la representació del personal municipal i la 
legislació vigent.  
 
Aquesta convocatòria es regirà per les presents Bases específiques i per les Bases 
generals aprovades pel Ple Municipal en sessió de data 27 de maig  de 2010, i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 136, de data 8 de juny  de 2010.  
 
Segona.- Tipus de relació  
 
El tipus de relació serà nomenament de funcionari/a.  
 
Tercera.- Funcions a desenvolupar  
 
Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball d’agent de la Policia Local 
són les que els/les puguin ser encomanades d’acord amb la Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, de les Policies locals, les disposicions que la despleguin i, en el seu cas, pel 
reglament del cos aprovat per l’ajuntament i s’exerciran en règim de incompatibilitat.  
 
Quarta.- Requisits dels/de les aspirants  
 
A més dels requisits generals detallats a l’apartat 2.1.1 de la base general 2a, els/les 
aspirants hauran de reunir els següents requisits específics:  
 
a) Edat: Haver complert 18 anys i no excedir de 40 anys d’edat.  
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b) Titulació: Estar en possessió del títol de Graduat/da en Educació secundària 
obligatòria, d’Educació General Bàsica, de Batxillerat elemental, de Tècnic/a en cicles 
formatius de grau mitjà, de Formació Professional de 1r grau o qualsevol altre 
equivalent o de nivell superior.  
c) Llengua catalana: Nivell intermedi de la llengua catalana (nivell B).  
d) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els/les puguin ser 
encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les 
disposicions que la despleguin i, en el seu cas, el reglament del cos de la Policia Local.  
e) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B i de l’autorització 
per poder conduir vehicles prioritaris (BTP).  
f) Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada o promesa.  
g) Satisfer els drets d’examen que estableixin les ordenances fiscals vigents. Estaran 
exempts/es d’aquesta taxa, els/les aspirants que acreditin un grau de discapacitat igual 
al previst per la legislació estatal, els/les jubilats/des i els/les aspirants que estiguin en 
situació legal d’atur en el moment de la presentació de la corresponent proposició per 
prendre part en el procés.  
 
Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.  
 
Cinquena.- Forma i termini de presentació de sol·li cituds 
  
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model 
normalitzat, degudament complimentat, i en la forma que estableix la base general 3a, 
en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de la darrera 
publicació oficial de l’anunci de la convocatòria.  
 
Sisena: Tribunal Qualificador 
 
President: El cap del cos de  la Policia Local de Canet de Mar 
Vocals:     Un membre o funcionari de la corporació. 

           Un tècnic designats per la corporació. 
           Un representant de la Direcció General de Policia. 
           Un representant de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 
   

Secretari:  El de la corporació o funcionari en qui delegui (que actuarà sense veu i  
vot) 
 
 
Setena.-  Procés selectiu  
 
El sistema selectiu serà el de concurs oposició.  
 
A) Fase de Concurs.  
 
En aquesta fase es valoraran els mèrits establerts a la Taula 2 de l’Annex V de les 
bases generals.  
 
B)  Fase d’Oposició.  
 
Aquesta fase constarà dels exercicis obligatoris i eliminatoris que s’especifiquen a 
continuació:  
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Primer Exercici. Prova d’aptitud física.  
 
Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat, 
rapidesa i resistència de l’aspirant. Consta de les subproves que s’especifiquen en 
l’Annex III de les bases generals.  
 
Per a la realització d’aquesta prova els/les aspirants han de lliurar al tribunal un 
certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques 
necessàries per a portar-les a terme. La no presentació d’aquest certificat comporta 
l’exclusió automàtica 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.  
 
L’exercici es qualificarà com a Apte/a o no Apte/a. Per ser declarat apte/a cal obtenir 
cinc o més punts de mitjana de les puntuacions de totes les subproves. Una subprova 
puntuada en zero punts comporta l’eliminació de l’aspirant del procés selectiu.  
 
Segon Exercici.- Coneixement de la llengua catalana. 
  
Consistirà en la realització d’exercicis de coneixements gramaticals i de comprensió 
escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana, adaptat al nivell 
intermedi de català (nivell B), d’acord amb els criteris emprats per la Secretaria de 
Política lingüística de la Generalitat de Catalunya.  
 
La qualificació d’aquest exercici serà d’Apte/a o No Apte/a.  
 
Els/Les aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior, 
d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1.1.7 de la base general 2a, restaran 
exempts/es de realitzar aquest exercici i se’ls assignarà la qualificació d’Apte/a.  
 
Tercer Exercici.- Proves culturals i teòriques 
 
Consta de dues subproves que tenen per objecte mesurar els coneixements de cultura 
general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit per a aquesta 
convocatòria, els coneixements de l’actualitat social, cultural i política i els 
coneixements relacionats amb seguretat que es determinen en el temari recollit a les 
presents bases. La qualificació final del quart exercici serà la suma de la puntuació 
obtinguda a cadascuna de les dues subproves.  
 
-Subprova cultural.- Consisteix en respondre, en un període màxim de 45 minuts, un 
qüestionari de 30 preguntes tipus test proposat pel tribunal i relacionat amb les 
matèries esmentades en l’apartat anterior en la proporció següent: 50% de preguntes 
relatives a coneixements de cultura general, i el 50% restant relatives a coneixements 
sobre l’actualitat política, social i cultural.  
 
La puntuació mínima per superar la subprova serà de 5 punts.  
 
-Subprova teòrica- Consisteix en contestar per escrit, en un període màxim d’una hora,  
una o  diverses preguntes proposades pel tribunal relacionades amb els temes que 
figuren a l’Annex I de les presents bases específiques. El tribunal podrà disposar que 
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els aspirants llegeixin les respostes davant seu i els/les podrà sol·licitar els aclariments 
que consideri oportuns.  
La qualificació d’aquesta subprova serà de 0 a 10 punts, requerint-se una puntuació 
mínima de 5 punts per a la seva superació.  
 
Quart Exercici.- Entrevista personal 
 
El tribunal, si així ho estima oportú, podrà mantenir una entrevista personal amb els/les 
aspirants, a fi de determinar i clarificar els valors professionals aportats que millor 
s’adeqüin al lloc de treball i que no hagin estat degudament apreciats en les fases 
anteriors.  
 
La puntuació màxima concedida serà de 5 punts. 
 
Cinquè Exercici.- Prova psicotècnica.  
 
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 del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista 
personal dels/de les aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. 
En aquest cas, a les entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, un membre del 
tribunal.  
 
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.  
 
L’exercici es qualificarà d’Apte/a o no Apte/a. La falsedat demostrada en les respostes 
comportarà l’eliminació de l’aspirant.  
 
 
Sisè Exercici.- Reconeixement mèdic.  
 
Consisteix en un reconeixement mèdic realitzat per metges o metgesses 
col·legiats/des, per comprovar que no es detecta en els/les aspirants l’existència de 
cap de les exclusions mèdiques establertes en l’Annex IV de les bases generals.  
 
Prèviament a la realització d’aquest exercici, el tribunal farà pública una llista dels/de 
les aspirants que haguessin superat els exercicis anteriors per ordre numèric correlatiu 
de la puntuació obtinguda en ordre descendent inclosa la fase de concurs, i cridarà 
els/les primers/es del llistat, en nombre igual al de places a cobrir, per tal que passin el 
reconeixement mèdic.  
 
Els/Les professionals als/a les quals s’encarregui la realització de la prova mèdica, 
entregaran al tribunal un informe de cada un/a dels/de les aspirants.  
 
L’exercici es qualificarà d’Apte/a o no Apte/a.  
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En cas que algun/a aspirant no superi el cinquè exercici, el tribunal cridarà el/la 
següent de la llista que hagi superat els exercicis anteriors per tal que el realitzi.  
 
Setè Exercici.- Curs Selectiu. 
  
Consistirà en la superació del curs bàsic de formació d’Agent que organitza l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, per aquells/es aspirants que, havent superat tots els 
anteriors exercicis, no hagin acreditat haver realitzat i superat amb anterioritat 
l’esmentat curs.  
 
Durant la seva estada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’alumnat resta 
sotmès al Decret 95/2010, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de règim 
interior de l’ l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, sens perjudici de la normativa 
que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.  
El curs selectiu pot incloure la realització de pràctiques al municipi, tutelades per 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.  
 
La qualificació del Curs de Formació Bàsica serà d’apte o no apte. Els o les aspirants 
declarats no aptes queden exclosos del procés selectiu.  
 
Vuitè Exercici.- Període de pràctiques.  
 
Un cop superat el curs de formació bàsica, els/les aspirants han de realitzar un període 
de pràctiques de dotze mesos al municipi.  
 
La qualificació final serà d’Apte/a o no Apte/a.  
 
 
ANNEX I 
 
Primera part : Dret Constitucional i Administratiu 
 
Temes 
 
1.- La Constitució espanyola de 1978: Principis generals. Drets i deures fonamentals 
dels espanyols. 
2.- La possible suspensió dels drets de la Constitució espanyola. 
3.- Els Poders de l’Estat: el Poder Legislatiu, el Poder Executiu i el Poder Judicial. La 
Corona. 
4.- Organització territorial de l’Estat espanyol. Regulació constitucional. Les 
Comunitats Autònomes. 
5.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: Idees generals. Organització de la Comunitat 
Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. 
6.- El Delegat del Govern a les comunitats Autònomes. Altres representants de 
l’Administració General de l’Estat a les Comunitats Autònomes. 
7.- El Dret Administratiu. La seva delimitació. Divisió de poders i principi de legalitat. 
L’Administració Pública. 
8.- El municipi. Els seus elements constitutius. La població dels municipis: les seves 
classes i les seves peculiaritats.  
9.- L’organització municipal: òrgans de govern de l’Administració municipal.  
10.- El personal al servei de l’Administració Local: classes. 
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11.- Els funcionaris de l’Administració Local: classes i situacions.  Especial referència a 
les policies locals. 
 
Segona Part. Temari específic. 

 
Temes 
 
1.- Organigrama del sistema estructurat de la Policia Local. Les escales dels cossos 
de la Policia Local. 
2.- Funcions de la Policia Local.  
3.- Principis bàsics d’actuació de les Policies Locals 
4.- La Llei de seguretat vial. El Reglament General de circulació.  
5.- L’Ordenança municipal de circulació. Facultats dels Alcaldes en matèria de 
circulació. 
6.- Senyals de circulació: preeminència. Classes de senyals. 
7.- Normes generals de circulació. Especial referència a la circulació urbana. 
Disposicions generals. 
8.- L’accident de trànsit. Atestats per accidents de trànsit. Alcoholèmies: normativa 
reguladora i procediment. 
9.- Dret Penal i Dret Processal: consideracions sobre els seus principis i normes 
fonamentals. Textos legals bàsics. 
10.- Principals delictes i faltes contra les persones, la llibertat, la propietat i la 
seguretat. 
11.- Les detencions. Qui pot i qui ha d’efectuar detencions i quines són les 
circumstàncies que permeten o obliguen a efectuar-les. Forma i durada de les 
detencions. 
 
Tercera part: el Mon Local 
 
Temes: 
 
1. El Règim local de Catalunya. Institucions i normativa.  
2. La policia local. Llei 16/91 de les policies locals de Catalunya i normativa de 
desplegament.  
3. El municipi de Canet de Mar. Història, cultura i societat. Organització municipal. 
Territori i administració local.  
 
 
Canet de Mar, 31 de gener de 2011 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Mas Rius 
L’alcalde  
 
 


