
 

Expedient núm.: 2016/2017
Assumpte:  Borsa  de treball  d’agents interins  de la  Policia  Local,  per  procediment 
d’urgència
Procediment: Convocatòria i Proves de Selecció de Personal Funcionari 
Data d'Iniciació:  4 de juliol de 2017
Interessat: Recursos Humans

ANUNCI

La Junta de Govern Local va aprovar en data 11 de juliol de 2017, bases i convocatòria 
per a la formació, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una borsa de treball d’agents 
interins de la Policia Local, per procediment d’urgència

BASES  ESPECÍFIQUES  PER  A  LA  FORMACIÓ,  MITJANÇANT  CONCURS  - 
OPOSICIÓ LLIURE,  D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS INTERINS DE LA 
POLICIA LOCAL, PER PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

1.- Objecte de la convocatòria
La formació d’una borsa de treball, amb caràcter urgent, d’empleats públics agents de 
la Policia Local de Constantí, funcionaris en règim d’interinatge (subgrup de funció C2), 
destinada a  cobrir  vacants o substitucions d’agents  del  cos de la  Policia  Local  de 
Constantí, per a la seva adscripció immediata, transitòria i temporal. Enquadrades a 
l’escala  d’administració  especial,  subescala  serveis  especials,  escala  bàsica  i 
categoria d’agent,  dotades amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la 
plantilla de personal i la legislació vigent, i sempre que es justifiqui la provisió del lloc 
de treball per atendre necessitats urgents i inajornables, tal i com estableix la la Llei  
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat (LPGE) per a l'any 2017.

Les funcions assignades les estableix l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de 
les  Policies  Locals  de  Catalunya,  i  s’exerciran  en  règim d’incompatibilitat.  Aixó  no 
obstant, les funcions i comeses expressades s’han d’entendre amb caràcter general, a 
títol enunciatiu i no limitatiu. Per tant, la seva concreció i amplitud es produirà a través 
de les ordres o instruccions que li siguin dictades pel superior jeràrquic així com per les 
necessitats i desenvolupament del lloc de treball. 

2.- Procés de selecció
La selecció dels aspirants es farà pel sistema de concurs oposició lliure, articulat en 
una primera fase de proves de coneixement de llengua i entrevista personal  i  una 
segona, de valoració dels mèrits al·legats.

3. Condicions dels aspirants
Per a ser admès al procés selectiu caldrà acreditar el compliment de tots i cadascun 
dels  requisits  següents,  tots  ells  referits  a  la  data  en  què  finalitzi  el  període  de 
presentació de sol·licituds:

a) Ser ciutadà/na espanyol/a, d’acord amb les lleis vigents.

b)  Estar  en  possessió  del  títol  de  graduat/da  en  educació  secundària,  graduat  o 

 



 

graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic 
o  tècnica  auxiliar  corresponent  a  formació  professional  de  primer  grau  o  un  altre 
d’equivalent o superior, o estar en condicions d’obtenir-lo, com a màxim, en la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Així mateix s’estarà al que disposa 
l’ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s’estableixen les equivalències amb 
els títols de Graduat en educació secundària obligatòria i de Batxiller regulats a la Llei  
Orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’educació, modificada per l’ordre EDU/520/2011, de 7 
de  març.  Es  tindran  en  consideració  les  equivalències  amb  la  titulació  requerida 
regulades per llei i que siguin d’aplicació. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger  
caldrà  acreditar  que el  títol  figura  homologat  o convalidat  pel  Ministeri  d’Educació, 
Ciència i Esport o qui tingui la competència. En tot cas l’equivalència l’haurà d’aportar 
l’aspirant mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l’administració competent 
en cada cas.

c) Haver complert 18 anys i no excedir de l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

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 (annex I)

e)  No  haver  estat  condemnat/da  per  cap delicte,  o  en  cas  d’haver-ho  estat,  tenir 
extingida  la  responsabilitat  penal,  i  cancel·lats  els  antecedents  penals.  No  estar 
inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant 
expedient  disciplinari  del  servei  de  cap  Administració  pública.  Serà  aplicable, 
tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti 
mitjançant el corresponent document oficial (cal aportar complimentada la declaració 
responsable de l’annex II).

f) No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques.

g) Tenir una alçada mínima de 1,65 m les dones i 1,70 m els homes.

h) Estar en possessió del permisos de conduir classe A, B.

i)   Haver  prestat  durant  un  període  mínim de  sis  mesos,  els  seus  serveis,  en  la 
categoria d’agent interí de policia local (C2) i/o altres cossos policials.   

j)  Complir  les  condicions  exigides  per  exercir  les  funcions  que  els  puguin  ésser 
encomanades, d’acord amb el que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
policies locals de Catalunya,  les disposicions que la  despleguin i  el  Reglament  de 
servei  de  la  policia  local  de  Constantí  (cal  aportar  complimentada  la  declaració 
responsable de l’annex II).

k) Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents 
els permisos de conduir mentre es mantingui la relació de servei amb la Policia Local 
(cal aportar complimentada la declaració responsable de l’annex II).

l) Haver satisfet la taxa d’inscripció per a la categoria corresponent d’acord amb els 
imports i les exempcions que es detallen a la base CINQUENA.

m)  Les  persones  aspirants  hauran  d’acreditar,  dins  del  termini  de  presentació  de 
sol·licituds,  estar  en  possessió  del  certificat  que  acrediti  el  compliment  de  les 
condicions  d’equivalència  amb  el  certificat  de  la  Direcció  General  de  Política 
Lingüística  corresponent  al  nivell  intermedi  B2.  En  cas  que  no  es  compti  amb  el 
certificat esmentat caldrà realitzar la corresponent prova de coneixements de català.

Pels aspirants que no acreditin la possessió del nivell de català exigit, el procés de 

 



 

selecció  habilitarà  una prova  o  l’exercici  de  coneixements de llengua catalana  del 
mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants. La 
valoració d’aquesta prova serà d’apte o no apte. No obstant l’anterior, i d’acord amb 
l’establert  en  l’art.  5  del  Decret  161/2002,  d’11  de  juny,  sobre  l’acreditació  del 
coneixement  del  català  i  l’aranès  en  els  processos  de  selecció  de  personal  i  de 
provisió  de  llocs  de  treball  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  resten 
exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:

- les persones aspirants que hagin participat en processos anteriors de selecció de 
l’Ajuntament de Constantí, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix 
nivell o superior a l’exigit a la convocatòria i l’hagin superada.

4.- Presentació de sol·licituds.
Els aspirants que desitgin  prendre  part  en  aquesta  convocatòria  han de presentar 
sol·licitud  d’acord  amb  el  model  que  figura  a  la  web  de  la  Corporació 
(www.constanti.cat),  juntament  amb el  currículum vitae  i  documentació  acreditativa 
dels requisits i  dels mèrits al·legats per les persones aspirants mitjançant fotocòpia 
simple. La documentació a presentar és: 

- Fotocòpia simple del DNI
- Fotocòpia simple de la titulació requerida
- Certificat  mèdic  acreditatiu  de  l’estat  de  salut  personal,  amb  indicació  de 

l’alçada corporal, i d’acord amb les especificacions de la base 3a apartat d)
- Declaració responsable (annex II)
- Fotocòpia dels permisos de conduir classe A i B
- Fotocòpia del nivell de català
- Acreditació de servei prestats com agent interí
- Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per a la fase de 

concurs. No es valoraran altres mèrits que els aportats amb la sol·licitud 

D’acord l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en 
emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de 
participar en els processos selectius de l’Ajuntament de Constantí, seran objecte de 
tractament automatitzat, per tal de possibilitar un futur nomenament de l’aspirant. Per 
exercir  els  drets  d’accés,  oposició,  rectificació  i  cancel·lació,  els  candidats  han de 
dirigir-se al responsable del tractament, que és l’Ajuntament de Constantí.

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre general de l’Ajuntament de Constantí, 
(carrer Major, número 27 de Constantí) o en qualsevol dels llocs a què fa referència 
l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions  públiques,  a  partir  de  la  corresponent  convocatòria  del  procés  de 
selecció per la presidència.

El termini per presentar sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats del següent al de 
la  publicació  de  l’extracte  de  la  convocatòria  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Tarragona. 

La documentació  dels  mèrits s’ha de presentar  dins del  termini  de presentació  de 
sol·licituds. En cas contrari, no podrà ser valorada per la comissió. Els mèrits obtinguts 
a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats degudament traduïts a qualsevol de 
les dues llengües oficials a Catalunya.

 



 

El president de la corporació, a petició pròpia o a proposta del president de la comissió 
de  selecció,  pot  demanar,  als  efectes  procedents,  l’acreditació  dels  requisits 
necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut 
incórrer els aspirants.

5.- Drets d’examen
Segons l’epígraf 7è, de l’article 7è, de l’ordenança fiscal núm. 6 de l’Ajuntament de 
Constantí s’estableix un import de 20€ per dret d’examen, que s’hauran de fer efectius 
al número de compte LA CAIXA ES16 2100 0624 0102 0001 3595.

Estaran exemptes del  pagament  dels drets d’examen per ocupar places i  llocs de 
treball de l’Ajuntament, les persones que estiguin en atur i no siguin perceptors de cap 
quantitat en concepte de subsidi (que caldrà acreditar en el moment de presentació de 
la sol·licitud per participar en el procés

6.- Admissió d’aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència ha de dictar 
resolució aprovatòria  de la  relació provisional d’aspirants admesos i  exclosos,  amb 
indicació  de les causes,  nomenament  dels  membres que formaran la  comissió  de 
selecció i assenyalament del lloc, data i hora de constitució d’aquest i inici del procés 
de selecció.

Aquesta resolució es farà pública a la seu electrònica de l’Ajuntament de Constantí, 
(www.constanti.cat) i al tauler d’anuncis de la Corporació, concedint un termini de 5 
dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Aquesta publicació substitueix la 
notificació individual  als interessats,  d’acord amb l’art.  45.1 de la  Llei  39/2015,  d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les errades materials de fet  es podran esmenar, en qualsevol  moment,  d’ofici  o a 
petició dels interessats. Si no existeixen esmenes, les al·legacions presentades seran 
resoltes per la presidència en els 5 dies naturals següents a la finalització del termini  
d’exposició, transcorregut el qual, sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions, 
s’entendran desestimades i  es considerarà  elevada a definitiva  la  llista  d’aspirants 
admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la .

7.- Comissió de selecció
La Comissió de selecció per a la valoració dels currículums estarà formada per:

- President: el Secretari de la Corporació, o funcionari en que delegui.
- Vocals: 
Un comandament de la Policia Local de Constantí, amb el seu suplent
Un comandament de la Policia Local o Guàrdia Urbana d’una altra administració local, 
amb el seu suplent 
Un funcionari de carrera de la Policia Local de Constantí, amb el seu suplent
Un funcionari de carrera de l’Ajuntament de Constantí

-  Secretari/ària  (amb  veu  però  sense  vot):  recaurà  en  personal  funcionari  de 
l’Ajuntament de Constantí.

L’òrgan qualificador no es pot constituir sense l’assistència de la majoria absoluta dels 
seus membres. Així mateix, la comissió de selecció podrà disposar la incorporació a 
les seves tasques d’assessors especialistes, per a totes o alguna de les proves. 
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8.- Procés de selecció
El procés selectiu comprendrà una fase d’oposició i una altra de concurs.

8.1.- Fase d’oposició
Integrada per un exercici de caràcter obligatori i eliminatori:

Primer exercici.- Coneixement de les llengües
8.1.1 Llengua catalana
Consisteix  en  la  realització  d’una  prova  de  coneixements  de  llengua  catalana,  en 
funció del lloc a proveir i del nivell exigit.

Estaran exempts de la realització de la prova de català els/les aspirants que hagin 
acreditat documentalment tenir el nivell exigit de conformitat amb l’establert a la base 
4.m de les presents bases i  els que hagin participat  i  obtingut  plaça en processos 
anteriors de selecció de personal per accedir a aquest Ajuntament, en els que hi havia
establerta una prova de català del  mateix nivell  o superior,  o que hagin superat  la 
citada prova en altres processos de la mateixa oferta pública, tot acreditat degudament 
amb un certificat.

Durant  el  procés  es  podrà  comptar  amb  l’assessorament  d’una  o  més  persones 
expertes en matèria lingüística que han de col·laborar amb la persona nomenada per 
assessorar en la valoració de la prova de coneixements de la llengua catalana.

La qualificació d’aquest exercici serà d’APTE/A o NO APTE/A.

Segon exercici.- Entrevista
L’entrevista es configura com una prova de l’oposició, i té per objecte determinar si els 
aspirants  estan  en  possessió  de  determinades  competències  que  es  consideren 
necessàries per al desenvolupament de les funcions de les places convocades.  En 
aquesta  entrevista  es  valoraran  els  coneixements,  aptituds,  habilitats,  motivació, 
actitud i altres aspectes del perfil professional de les persones aspirants.

La comissió de selecció podrà plantejar un o varis supòsits pràctics, per tal de valorar 
la seva capacitat de resolució, el seu coneixement sobre les funcions a realitzar i la 
seva actitud davant la/les situació/ons plantejada/es.

Per  aplicació  del  principi  d’igualtat  en  l’accés  a  l’ocupació  pública,  l’entrevista  es 
plantejarà  de manera uniforme a tots  els  aspirants i  aplicant   els mateixos criteris 
d’avaluació.  Constaran  a  l’expedient  de  selecció  l’informe  de  valoració  de  cada 
aspirant i el formulari que s’ha seguit per a l’avaluació de la prova. 

La puntuació màxima a obtenir serà de 30 punts i tindrà caràcter eliminatòria, essent 
necessari obtenir un mínim de 15 punts per a la seva superació.

8.2.- Fase de concurs.
Els mèrits i capacitats dels candidats per ocupar el lloc convocat es valoraran fins a un 
màxim de 10 punts. Es valorarà l’experiència, la formació, les titulacions i els mèrits 
fefaentment acreditats d’acord amb el següent:

a) Experiència laboral. Fins a un màxim de 5,5 punts
Per  haver  exercit  com  agent  interí  d’un  cos  de  policia  local  i/o  altres  cossos 
policials,  per  cada  mes  complert  0,20  punts.  Caldrà  acreditar-ho  mitjançant 

 



 

certificat de serveis prestats emès per l’administració a la qual ha estat vinculat/ada

b) Titulacions acadèmiques. Fins a un màxim d’1 punt
- Batxillerat, Cicles formatius de grau superior o equivalents: 0,20 punts
- Títol universitari de grau: 0,40 punts
- Títols oficials universitaris superiors: 0,60 punts

c) Cursos i  seminaris (únicament es computaran aquells realitzats els últims 5 
anys i que tinguin relació directa amb les funcions del lloc de treball a ocupar).  
Fins a un màxim de 3 punts

- per cursos de menys de 20 hores: 0,10 punts per curs
- per cursos de 21 a 40 hores: 0,20 punts per curs
- per cursos de més de 41 hores: 0,25 punts per curs
- per haver superat el curs de formació bàsica impartit per l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, d’una durada de 120 hores o de vint dies lectius: 2 punts

Els aspirants han d’acreditar  documentalment  la  durada,  en hores,  dels cursos 
al.legats. Si no ho fan així es computaran com a cursos de menys de 20 hores.

d) Nivell de coneixement de llengua catalana. Fins a 0,5 punt
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, 
fins a un màxim de 0,50 punts, d’acord amb el següent barem: 

Per certificat de nivell de suficiència (C) (C1): 0,25 punts.
Per certificat de nivell superior (D) (C2): 0,25 punts.

9.- Relació d’aspirant seleccionats i proposta de pressa de possessió.
La  qualificació  final  del  procés  selectiu  vindrà  determinada  per  la  suma  de  les 
puntuacions obtingudes en les diferents fases establertes a la base anterior. En cas 
d’empat en les puntuacions primarà l’aspirant que hagi obtingut major puntuació en la 
fase de concurs, i en cas de persistir l’empat, aquell que hagi acreditat major puntuació 
en l’apartat d’experiència professional. 

La relació d’aprovats, per l’ordre de puntuació total obtinguda, s’elevarà al president de 
la Corporació, juntament amb la proposta de nomenament de l’aspirant que figuri en 
primer lloc per haver obtingut la millor puntuació. Cas que cap dels aspirants superi el  
procés selectiu, procedirà la declaració de la convocatòria com a deserta. 

L’aspirant  proposat/da presentarà els documents acreditatius de compliment de les 
condicions de capacitat i dels requisits exigits a la convocatòria, en el termini màxim de 
5 dies naturals, comptats a partir del següent al dia en què es faci pública la relació de 
persones seleccionades. L’aspirant requerit/da que, dins el termini indicat, no presenti 
la documentació, no podrà prendre possessió, al seu cas, i decaurà en les seus drets 
corresponents, sense perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el 
cas de falsedat en la seva instància. Això, tret de casos de força major, el quals s’han 
de justificar i ser degudament comprovats i considerats per la presidència. 

En aquest cas, la proposta de pressa de possessió s’entendrà automàticament feta en 
favor, successivament, de l’aspirant següent en la relació elevada per la Comissió.

10.- Formalització i període de prova
Examinats de conformitat els documents aportats per l’aspirant. El president procedirà 

 



 

a la seva pressa de possessió immediatament després de l’expiració del termini de 
presentació de documents. En el document que es formalitzi, s’establirà un període de 
prova de tres mesos, durant  el  qual, tant l’Ajuntament de Constantí  com l’aspirant, 
podran desistir de la relació. 

S’entendrà  superat  el  període  de  prova  a  partir  de  l’informe-valoració  realitzat  pel 
Sergent en Cap de la Policia Local de Constantí

Les  situacions  d’incapacitat  temporal,  risc  durant  l’embaràs,  maternitat,  adopció  i 
acolliment, risc durant la lactància i paternitat que afectin l’aspirant durant el període de 
prova,  interrompran  aquest.  Transcorregut  aquest  termini  sense  desistiment,  el 
contracte o nomenament tindrà efectes plens. 

11.- Formació de borsa de treball
Amb la resta de persones aspirants es proposarà la formació d’una borsa de treball,  
per l’ordre de puntuació respectivament obtinguda, a partir de la qual es procedirà a la 
provisió  de  les  eventuals  vacants  o  substitucions,  si  la  Corporació  ho  considera 
convenient en funció de l’organització de recursos humans del moment de la vacant.

Les crides a presses de possessió es faran per rigorós ordre de puntuació i posició en 
la relació. Els/les aspirants seleccionats/des que rebutgin l’oferiment de nomenament, 
que s’entendrà així en qualsevol cas, expressament, o a partir de la comunicació via 
mail, sense resposta en 24 hores, quedaran automàticament exclosos de la borsa de 
treball, decaient de tots els seus drets derivats de la superació del procés de selecció. 

Nogensmenys,  en  cas  de  força  major,  lliurement  apreciada  en  cada  cas  per  la 
presidència, l’aspirant romandrà en la borsa, però passarà a ocupar en la relació el lloc 
immediatament  posterior  al  de  l’aspirant  cridat/da  que,  per  la  mateixa  vacant  o 
substitució, si hagués acceptat l’oferiment.

12.- Vigència de la borsa de treball
La  borsa  formada  a  partir  d’aquest  procés  de  selecció  tindrà  vigència  durant  els 
exercicis pressupostaris 2018 i 2019. Llevat el cas en que l’Ajuntament hagi portat a 
terme un procediment per a la provisió en propietat, pel sistema de concurs oposició 
en  torn  lliure  de  places  vacants  d’agent  de  la  policia  local,  que  la  derogarà 
expressament. 
 
A partir de l’aprovació d’aquesta borsa de treball resten sense vigència qualsevol altre 
que pugui estar vigent. Podrà prorrogar-se expressament per resolució de presidència 
aquesta vigència, per causes d’interès públic, segons necessitats de la Corporació. 
Exhaurida la  seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots del  seus drets 
derivats de la superació del procés de selecció.

13.- Incidències i recursos.
Contra les llistes definitives d’admesos i exclosos, les formalitzacions dels contractes, 
així com les resolucions per les quals es declara no superat el període de prova, es pot 
interposar recurs potestatiu de reposició davant de la presidència, dins del termini d’un 
mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació. O directament recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins 
del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la notificació d’aquest  
acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 14, 25 
i  46  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa 

 



 

administrativa.

Contra  els  actes  i  resolucions  de  la  comissió  de  selecció,  en  tant  que  es  tracta 
d’òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la corporació els actes dels quals 
no  exhaureixen  la  via  administrativa,  es  pot  interposar  recurs  d’alçada  davant  el 
president de la corporació en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 
121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Si  es  vol  impugnar  l’acord  d’aprovació  d’aquestes  bases,  que  posa  fi  a  la  via 
administrativa,  procedeix  interposar recurs contenciós administratiu  davant  el  Jutjat 
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent de la seva notificació.

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la 
seva notificació.

ANNEX I. 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 que fa als homes; i inferior a 
les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa 
a les dones.
2. La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5, litres en els homes, i 

als 3 litres en les dones.

II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:
1. Aparell circulatori
1.1. Insuficiència  cardíaca  en  totes  les  seves  possibles  manifestacions, 

independentment de la seva causa.
1.2. Malformacions de cor o de grans vasos.
1.3. Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
1.4. Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
1.5. Insuficiència coronària.
1.6. Pericarditis activa o residual.
1.7. Insuficiència arterial perifèrica.
1.8. Insuficiència venosa perifèrica.
1.9. Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.
1.10. Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

2. Aparell respiratori
2.1. Malalties  respiratòries  amb  repercussió  permanent  o  ocasional  en  la  funció 

respiratòria.
2.2. Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, 

pulmó, pleures o tòrax.

3. Aparell genitourinari
3.1. Malformacions o lesions del tracte genitourinari.

 



 

3.2. Disfuncions urogenitals cròniques.
3.3. Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
3.4. Litiasi del tracte urinari crònica.
3.5. Prolapse genital femení. Endometriosi.

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

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

6. Aparell locomotor
6.1. Manca d’alguna extremitat.  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 psi-

cotròpiques.
7.4. Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena 
(detecció de metabòlits de drogues d’abús en l’orina).
7.5. Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.
7.6. Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
7.7. Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
7.8. Tremolor. Tics o espasmes.
7.9. Trastorns de la son.

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

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

10. Òrgans dels sentits
10.1. Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del 
funcionalisme neuromotor.

 



 

10.2. Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.
10.3. Queratotomia radial.
10.4. Despreniment de retina.
10.5. Estrabisme manifest i no corregit.
10.6. Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
10.7. Discromatòpsies.
10.8. Glaucoma.
10.9. Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que 
realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual.
10.10. Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 

4.000 Hz a 45 dB.
10.11. Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en 
comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.
10.12. Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, 
cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.
10.13. Trastorns en la parla. Quequesa.

11. . Pell, fàneres i glàndules exocrines
11.1. .  Malformacions,  tumoracions  i  lesions  de  la  pell  i  les  fàneres  que  puguin 

comprometre la funció policial.
11.2. Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció 

policial.
11.3. Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
11.4. Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
11.5. 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.

13. Alçada dels/de les aspirants
13.1. Es verificarà que l’alçada mínima de les persones aspirants sigui la que 
determina la base tercera, lletra g) i que per a les dones és 1,60 metres i per als 
homes és 1,65 metres.

 



 

ANNEX II. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Nom i cognoms ................................................................................................................ 
NIF  /  NIE ............................  Correu electrònic 
.............................................................................. Telèfon .......................... Home Dona 
.................  Domicili  ...................................................................... 
Municipi ........................................ Codi postal ........................

Dades del procés de selecció 

Denominació.....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..............................

Per tal de donar compliment a les bases TERCERA, i QUARTA.12. 

DECLARA, sota la seva responsabilitat,

1. 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.

2. No haver  estat  condemnat/da  per  cap delicte,  o  en  cas  d’haver-ho estat,  tenir 
extingida la responsabilitat  penal, i  cancel·lats els antecedents penals. No estar 
inhabilitat/da  per  a  l’exercici  de  les  funcions  públiques  ni  estar  separat/da 
mitjançant  expedient  disciplinari  del  servei  de  cap  Administració  pública.  Serà 
aplicable, tanmateix,  el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant 
ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

3. Complir  les  condicions  exigides  per  exercir  les  funcions  que  li  puguin  ésser 
encomanades, d’acord amb el que determina la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
policies locals de Catalunya, les disposicions que la despleguin i el Reglament de 
servei de la policia local de Constantí.

4. Que pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir mentre es 
mantingui la relació de servei amb la Policia Local.

5. Que reuneix tots i cadascun del requisits exigits en les bases d’aquest procés de 
selecció.

Constantí, a .......................................... de .................... de .................

Signatura

Oscar Sánchez Ibarra
Alcalde

Constantí, a la data de la signatura
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