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Personal i Serveis Generals
Ref. : 2018/238
Selecció de personal permanent

ANUNCI

La regidora-delegada de Règim Interior de l'Ajuntament, el 12/01/2018, ha dictat la 
resolució següent:

Ateses les publicacions al BOP de data 19 de desembre de 2017 i al DOGC núm. 7517, 
de data 15 de desembre de 2017, en què es donava compliment al que disposa l'article 
285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i es feia pública l'Oferta Pública 
d'Ocupació d'aquesta Corporació pel 2016, aprovada per la Junta de Govern Local de 
31 de novembre de 2017.

Atès que en les publicacions anteriorment esmentades s'ofertaven, en torn lliure, 7 
places vacants d'agent de la policia local, escala d'administració especial, sotescala de 
serveis especials, subgrup C2.

En virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la 
Presidència de la Corporació  i en ús de la delegació conferida pel decret de l’alcaldia 
de data 12 de juny de 2017 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 
19/06/2017),
 
R E S O L C:
 
Primer.- Aprovar les bases específiques per a les 7 places d'agent de la policia local, 
indicades en el cos d'aquest decret.

CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS D'OPOSICIÓ PER A LA PROVISIÓ DE 
SET PLACES VACANTS D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, INTEGRADA A L'ESCALA 
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE: POLICIA 
LOCAL, ESCALA BÀSICA, SUBGRUP C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE  
L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS

Objecte de la convocatòria: 

És la provisió mitjançant oposició lliure de 7 places de funcionari de carrera, 
esdevingudes vacants, d’agent de la Policia Local, INTEGRADA A L'ESCALA 
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, CLASSE: POLICIA 
LOCAL, ESCALA BÀSICA, SUBGRUP C2, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE  
L’AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

El procés de selecció es regirà per les “bases reguladores del procés de selecció per a 
l’accés a personal funcionari, escala administració especial, subescala serveis especials, 
classe policia local, de l’Ajuntament de Castelldefels” publicades al DOGC núm. 5155, 

https://seu.castelldefels.org/validar


de 18 de juny de 2008, excepte en allò expressament regulat o actualitzat en aquestes 
bases.

Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d’acord amb la 
Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals i, en el seu cas, la relació de llocs de 
treball i en el reglament del cos aprovat per l’Ajuntament.

Els/les aspirants seleccionats/des prestaran els seus serveis a les dependències 
municipals, amb una jornada perllongada de 42.5 hores setmanals i els horaris que a 
aquest efecte s’estableixin per a l’organització del servei, en torn partit o continuat a 
torns, de dilluns a diumenge, ambdós inclosos, sens perjudici de les necessitats del 
servei i els descansos legals corresponents.

Les retribucions seran: 11.940,78 euros bruts anuals, corresponents al grup de 
classificació C2 i complement de destinació 11, fins a la superació del curs bàsic 
d’agent de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya moment en el que passaran al 
grup de classificació C1, a una retribució de 28.838,63 euros bruts anuals com agents 
en pràctiques i fins a la superació del període de pràctiques. En el moment que siguin 
nomenats funcionaris de carrera  passaran a percebre la quantitat bruta anual de 
29.206,56 euros, corresponent al grup de classificació C1 i complement de destinació 
12.

Pel que fa a la determinació de comeses, règim horari i de jornada, la persona 
nomenada de nou ingrés tindrà, sempre que sigui necessari segons informe motivat de 
la prefectura, una regulació horària especial determinada per cobrir el servei públic i 
l'interès general.

Tret de la convocatòria de les 7 places de Policia abans esmentada i a l’efecte del que 
preveu el decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, 
promoció i mobilitat de les policies locals, en relació a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (LOIEDH),  l’Ajuntament podrà 
considerar els aspirants d’aquesta convocatòria per a la provisió amb caràcter interí de 
les situacions establertes en l’article 31.2 de l’esmentat decret així com per les 
suplències que es derivin de situacions d’IT o per les derivades de la conciliació de la 
vida personal, familiar i professional,  un cop constituïda la borsa de treball en 
finalitzar el procés selectiu. Aquesta borsa tindrà vigència en cas de no existir una 
d'altra anterior vigent o resti esgotada i es podrà utilitzar per a la contractació o 
nomenament de perfils que requereixen assolir proves similars per a la seva selecció 
(aux. mobilitat, aux. comunicació, agents interins, etc).

En cada nomenament de funcionari interí s’establiran les circumstàncies de cessament 
i en tot cas el període de durada de l’interinatge en els supòsits previstos en l’article 
31.2, apartats b) c) i d).



L’Ajuntament podrà augmentar el nombre de places ofertades derivat de les possibles 
vacants esdevingudes abans de la realització de la primera prova, d'acord amb l’article 
70 de l’EBEP que diu: “Oferta de empleo público. 1. Las necesidades de recursos 
humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la 
incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo 
público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las 
necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los 
correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez 
por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo 
caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá 
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años”. 

Segona.-Requisits dels aspirants

Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin, en la 
data de termini de presentació de sol·licituds, els requisits establerts a la base 2 de les 
bases reguladores del procés de selecció per a l’accés a personal funcionari, escala 
administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, de l’Ajuntament 
de Castelldefels” publicades al DOGC núm. 5155, de 18 de juny de 2008 (en davant 
bases generals), amb les següents concrecions:

Apartat b) el límit de 37 anys d'edat s'exclou d'acord amb la sentència del TJUE de 13 
de novembre de 2014, determinant-se l'edat de participació de la següent manera:

b) Haver complert divuit anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa

Apartat c) s'actualitza amb el següent redactat: Estar en possessió del títol l de graduat 
en ESO (LOE i LOGSE), graduat escolar EGB (LGE), batxiller elemental, formació 
professional de primer grau (LGE), tècnic/a de formació professional (LOE i LOGSE) o 
altres títols professionalment equivalents al primer dels esmentats, d'acord amb el que 
preveu l'ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny, o superior en la data en què finalitzi el 
termini de presentació de sol·licituds

Apartat g) s'actualitza amb el següent redactat: Posseir els permisos de conduir de les 
classes B, A2 i A. La  presentació del permís de conduir A es podrà ajornar 
improrrogablement fins la finalització del curs selectiu a l’Escola de policia de 
Catalunya (EPC) de l’ Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) o la finalització 
del període de pràctiques. Per l’obtenció del permís de conduir A es necessari tenir el 
A2 amb una antiguitat de, al menys, 2 anys.

La documentació a presentar per ser admesos a aquesta convocatòria serà, únicament 
la que certifiqui els requisits establerts en aquesta segona base (DNI, carnet de 
conduir, titulació i certificat de nivell B2 del MECR de català). 



Els aspirants que no certifiquin el nivell de català hauran de realitzar la prova de nivell 
(veure apartat Prova de coneixements de la llengua catalana).

Per a l’ acreditació de mèrits s’obrirà un termini de presentació de la documentació, un 
cop finalitzada la fase d’oposició. Es publicarà un avís a la web municipal.
  
Tercera.- Presentació d’instàncies

Remissió al que disposa la base general 3.

Quarta.-  Admissió dels/les aspirants

Remissió al que disposa la base 4 de les bases generals 

Cinquena.- Tribunal Qualificador

Es constituirà de conformitat amb el que disposa l'art. 60 del Reial decret 5/2015, de 
30 d'octubre, que pel que s'aprova el Text refós de la Llei 7/2007 de 12 d'abril de 
l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i el Decret 233/2002, de 25 de setembre, en el qual 
s'aprova el reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

El tribunal qualificador 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 altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.
c) El terç restant ha de ser proposat pel Departament d’Interior, entre els quals hi 

haurà com a mínim, una persona proposada per l’Institut de Seguretat Pública i una 
altra per la Direcció General d’Administració de Seguretat.

Remissió al que disposa la base 5 de les bases generals en la resta de concrecions.

Sisena.- Desenvolupament del procés selectiu

El procés de selecció constarà de tres fases diferents: fase d'oposició, fase de 
capacitació i fase de pràctiques en el terme municipal.

Remissió al que disposa la base 6 de les bases generals 

Setena.- Fase d’oposició



Les proves de la fase d'oposició, totes elles obligatòries i eliminatòries, seran les que 
continuació es determinen i en allò no regulat per remissió al que disposa la base 7 de 
les bases generals.

Les aspirants que per embaràs, degudament acreditat, no puguin realitzar les proves 
físiques establertes a la convocatòria, podran realitzar la resta de proves de la fase 
d'oposició. En cas que les superin, la realització del curs selectiu a d'Institut de 
Seguretat Publica de Catalunya quedarà condicionada a: 1.- La superació en la següent 
convocatòria d'accés, si s'escau, de les proves físiques posposades. 2.- No estar inclosa 
en cap de les causes d'exclusió mediques que s'indiquin en la següent convocatòria. 3.- 
I a que els correspongui per la seva qualificació global obtinguda en la fase de 
l'oposició.

Primera prova

7. Primera prova: prova cultural i de coneixements
Serà obligatòria i eliminatòria. Constarà de dos exercicis. Cada exercici puntuarà entre 
zero i deu punts. La qualificació final serà la suma de les dues puntuacions dels dos 
exercicis. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació  inferior a 5 
punts en qualsevol dels exercicis.

7.1.Primer exercici: qüestionari. 
Tindrà per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un nivell concordant 
amb el títol acadèmic requerit per aquesta convocatòria i els coneixements de 
l'actualitat social, cultural i política, i consistirà en respondre, durant un temps màxim 
de 40 minuts, 30 preguntes tipus test i relacionades amb les matèries esmentades 
anteriorment, en la proporció següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de 
cultura general, i el 50% restant relatives a coneixements del temari de l'annex de la 
present convocatòria. Cada pregunta tindrà varies opcions de les quals només una 
d'elles és correcta.
La qualificació d'aquesta prova serà de 0 a 10 punts. La puntuació s'obtindrà per 
aplicació de la fórmula (NC-1/3NE)/NP*10, essent NC el nombre de respostes 
correctes, NE el nombre de respostes errònies i NP el nombre de preguntes.

Són eliminats els aspirants que no obtinguin la puntuació mínima de 5 punts.

7.2. Segon exercici: prova d'expressió escrita.
Consistirà en contestar en un període màxim d'una hora una o més preguntes 
relacionades amb temes de l'actualitat social, cultural i política, a determinació del 
Tribunal en el moment de celebració de les proves.  El tribunal podrà disposar que els 
aspirants llegeixin les respostes davant seu i els podrà sol·licitar els aclariments que 
consideri oportuns. El Tribunal valorarà el contingut, l'expressió escrita, l'ortografia,  la 
presentació i altres aspectes rellevants pel lloc convocat.



La qualificació d'aquesta prova serà de 0 a 10 punts. Quedaran eliminats els opositors 
que obtinguin una qualificació  inferior a 5 punts.

Remissió a la base 7.3 de les Bases Generals en allò no expressament regulat en 
aquesta base.
Només podran realitzar aquest exercici els aspirants que hagin superat l'anterior.

Segona prova

Prova de coneixements de la llengua catalana. 

Remissió a la base General 7.2 de les Bases Generals, concretant-se que el nivell de 
català exigit és el certificat de nivell intermedi de català (B2) de la Direcció General de 
Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior. 

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, 
hagin participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició 
de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua 
catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la 
documentació que acrediti aquesta circumstància.

Per realitzar aquesta prova el tribunal comptarà amb l'assessorament de persones 
tècniques especialitzades en normalització lingüística.

La qualificació d'aquest exercici serà d'apte/a o no apte/a

Tercera prova

Prova d'aptitud física. 

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori, i es qualificarà com a APTE/A o NO APTE/A, 
essent excloses del procés selectiu les persones que no la superin.

Remissió a la base General 7.1, excepte en el barem.
 
Les proves d'aptitud física es fan per comprovar, entre altres, les condicions de força, 
agilitat, rapidesa i resistència de l'aspirant. Per a la realització d'aquesta prova els i les 
aspirants hauran de lliurar al tribunal, abans de la realització de la mateixa, 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 a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants hauran de presentar-se amb 
roba esportiva. Abans d'iniciar les proves d'aptitud física es farà la comprovació de la 
talla indicada en els requisits de participació. La comprovació de la talla es farà sense 
calçat. Les persones aspirants hauran de desenvolupar les proves que consten a 
l'annex I d'aquesta convocatòria.

D'acord amb el que preveu l’article 17.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, a l'annex 
I s'estableixen uns barems que distingeixin entre sexes, i també per raó d’edat, per 
franges d'edat segons s'indica a l'annex II d'aquestes bases específiques.

Quarta prova

Proves psicotècniques.

Les persones aspirants que hagin superat les  proves anteriors, seran ordenades de 
major a menor puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves 
puntuables. Un cop ordenades, només passaran  a la  realització de les proves 
psicotècniques les 30 persones aspirants millor classificades. En cas d'empat a la 
posició 30, passaran a la prova totes aquelles persones empatades en aquesta posició. 

Aquest procés d’avaluació consta de l’aplicació d’una bateria de tests psicotècnics i 
d’una entrevista competencial individual, que serveix per complementar els resultats 
obtinguts dels tests. Els tests psicotècnics administrats tenen com a objectiu explorar 
les àrees següents: aptituds, personalitat, estat psicològic adequades al perfil requerit 
per a l’exercici de les funcions policials.  La bateria de tests psicotècnics compliran els 
requisits  de validesa i fiabilitat i hauran estat baremats, estandarditzats i tipificats en 
una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats 
obtinguts. 

Es realitzarà una entrevista competencial que contrastarà el resultat de la bateria de 
tests psicotècnics realitzats a l'aspirant amb el seu grau d'adequació al perfil 
competencial  sobre un màxim de 5 competències predeterminades en el perfil 
professional del lloc de treball (RLLT),que es publicaran amb una antelació de dos dies 
a la web municipal. 

En les proves psicotècniques, es tindran en compte les pautes previstes a la Resolució 
INT/2403/2015, de 2 d'octubre, per la qual es dóna publicitat al protocol pel qual 
s'estableixen els criteris orientatius d'avaluació psicològica per a l'accés, la promoció i 
la mobilitat de les policies locals de Catalunya.

L'entrevista per competències puntuarà fins a un màxim de 5 punts i es realitzarà a 
càrrec del Col·legi de Psicologia de Catalunya o Organisme Públic especialitzat.  Els 
aspirants que tinguin un 0 en alguna competència o no arribin al 2,5 en el total de 



l'entrevista per competències seran declarats no aptes. La falsedat demostrada en les 
respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant.

Aquesta prova es realitzarà a càrrec del COPC o l'ISPC. 

Cinquena prova

Proves mèdiques

Remissió a la base General 7.5
Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori, i es qualificarà com a APTE/A o NO APTE/A, 
essent excloses del procés selectiu les persones que no la superin.

Vuitena.- Entrevista 

Remissió a la base general 9.

Novena.- Qualificació Final i resta del procés
 
Remissió al que disposen les bases 10 a 13, 15, 16, 17 i 18 de les bases generals 

Desena.- Curs selectiu i període de pràctiques
 
Remissió al que disposa la base 11 i 14 de les bases generals, excepte el període de 
pràctiques al municipi de Castelldefels que es determina d'un període de dotze mesos.

ANEXOS

 1. Proves mèdiques. 

Remissió al que disposa l'annex 1 de les bases generals en quant a proves mèdiques.

2. Proves físiques.

Les proves físiques seran les següents amb els criteris per a la realització de les 
diferents proves establerts pel tribunal qualificador, sens perjudici del que a 
continuació s'estableix de manera genèrica i no limitativa, i d'acord amb el barem 
establert en aquest annex.

1.Velocitat.
Consisteix a córrer 50 metres llisos al màxim de les possibilitats i amb el mínim de 
temps possible.



L'aspirant se situarà davant la línia de sortida sense trepitjar-la.   A la senyal es posarà 
en marxa el cronòmetre i, a la màxima velocitat, haurà de córrer els 50 metres llisos.  
En traspassar la línia d'arribada s'aturarà el cronòmetre.
No es pot sortir amb starting.
Es realitzarà un sol intent després d'haver escalfat i es registrarà el temps que 
l'aspirant sigui capaç de fer.

2. Llançament de pilota medicinal
Valoració de la força dinàmica del tren superior.
L'aspirant es col·locarà davant d'una línia marcada al terra sense trepitjar-la. Des de la 
posició inicial, dempeus i amb les cames separades, s'agafarà la pilota medicinal de dos 
kilograms de pes per a les dones i de tres kilograms de pes per als homes amb les dues 
mans i es posarà pel darrera del cap.  Mantenint sempre els peus al terra, es realitzarà 
una extensió del tronc i a continuació es flexionarà llençant la pilota medicinal el més 
endavant possible. Després del llançament no es pot perdre l'equilibri i els dos peus 
s'ha de mantenir  sempre en contacte amb el terra.
La pilota es llença cap endavant per sobre el cap, sense aixecar els talons ni les puntes 
dels peus.
Es realitzaran dos intents consecutius, però només es registrarà l'intent més bo.
No es poden realitzar passes prèvies al llançament per prendre impuls.

3. Abdominals
Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al 
clatell i els peus subjectats.
Es realitzarà un sol intent i es registrarà el nombre de flexions que l'aspirant sigui capaç 
de fer durant 1 minut.

4. Potència de cames
Salt de longitud sense impuls.
L'aspirant es col·locarà dret davant d'una línia marcada al terra sense trepitjar-la. Farà 
un salt cap endavant amb els peus lleugerament separats i paral·lels a fi d'aconseguir la 
màxima distància possible respecte la línia marcada al terra. Es mesurarà des de la línia 
fins al punt més proper de contacte del cos amb el terra.
Tota la planta del peu ha d'estar en contacte permanent amb el terra (no es permeten 
accions de gronxar-se amb els peus abans de saltar) i l'impuls ha de ser amb les dues 
cames simultàniament.
Se'n faran 3 intents i puntuarà l'intent  en què s'hagi obtingut la distància més llarga.

5. Resistència.
Recórrer una longitud de 1000 metres en el mínim temps possible. Es podrà alternar 
cursa i marxa.

EDAT Velocitat   Homes   Dones   



de 18 a 35 
Homes
Dones

5"9      
7"

6"1     
7"4

6"3     
7"8

6"5      
8"

6"7     
8"4

7"1     
8"8

7"5      
9"

7"9     
9"5

8"1      
10"

8"5      
10"5

de 36 a 44
Homes
Dones

6"1     
7"4

6"3     
7"8

6"5      
8"

6"7     
8"4

7"1     
8"8

7"5      
9"

7"9     
9"5

8"1      
10"

8"5      
10"5

8"9      
11"

de 45 o més
Homes
Dones

6"3     
7"8

6"5      
8"

6"7     
8"4

7"1     
8"8

7"5      
9"

7"9     
9"5

8"1      
10"

8"5      
10"5

8"9      
11"

9"3      
11"5

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Llançament pilota  Homes  3 Kgs.  Dones  2 Kgs.
de 18 a 35
Homes
Dones

10           
10

9,5          
9

9        
8,5

8,5           
8

8          
7,5

7,5          
7

7       
6,5

6,5          
6

6       
5,5

5,5           
5

de 36 a 44
Homes
Dones

9,5          
9

9        
8,5

8,5           
8

8          
7,5

7,5          
7

7       
6,5

6,5          
6

6       
5,5

5,5           
5

5       
4,5

de 45 o més
Homes
Dones

9        
8,5

8,5           
8

8          
7,5

7,5          
7

7       
6,5

6,5          
6

6       
5,5

5,5           
5

5       
4,5

4,5           
4

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Abdominals      Homes         Dones   
de 18 a 35
Homes
Dones

56        
48

52        
44

48        
4 0

44       
36

40      
32

36       
28     

32      
24

28       
20

24        
16

20        
12

de 36 a 44
Homes
Dones

52        
44

48       
 40

44       
36

40      
32

36       
28     

32      
24

28       
20

24        
16

20        
12

16        
08

de 45 o més
Homes
Dones

48        
40

44       
36

40      
32

36       
28     

32      
24

28       
20

24        
16

20        
12

16        
08

12        
04

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Potencia de cames   Homes   Dones   



de 18 a 35
Homes
Dones

2,50        
2,05

2,45          
2,00

2,40        
1,95

2,35      
1,90

2,30        
1,85

2,25        
1,80

2,20        
1,75

2,15         
1,70

2,10        
1,65

2,05        
1,60

de 36 a 44
Homes
Dones

2,45          
2,00

2,40        
1,95

2,35      
1,90

2,30        
1,85

2,25        
1,80

2,20        
1,75

2,15         
1,70

2,10        
1,65

2,05        
1,60

2,00        
1,55

de 45 o més
Homes
Dones

2,40        
1,95

2,35      
1,90

2,30        
1,85

2,25        
1,80

2,20        
1,75

2,15         
1,70

2,10        
1,65

2,05        
1,60

2,00        
1,55

1,95        
1,50

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Resistencia   Homes   Dones   
de 18 a 35
Homes
Dones

3'10"    
3'48"

3'26"   
4'05"

3'43"   
4'22"

3'59"   
4'39"

4'16"    
4'58"

4'32"   
5'14"

5'15"    
5'48"

5'58"   
6'23"

6'41"    
6'57"

7'24"    
7'32"

de 36 a 44
Homes
Dones

3'26"   
4'05"

3'43"   
4'22"

3'59"   
4'39"

4'16"    
4'58"

4'32"   
5'14"

5'15"    
5'48"

5'58"   
6'23"

6'41"    
6'57"

7'24"    
7'32"

8'07"    
8'41"

de 45 o més
Homes
Dones

3'43"   
4' 2"

3'59"   
4'39"

4'16"    
4'58"

4'32"   
5'14"

5'15"    
5'48"

5'58"   
6'23"

6'41"    
6'57"

7'24"    
7'32"

8'07"    
8'41"

8'50"    
9'50"

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3. Temari

Tema 1.- La Constitució Espanyola: Principis generals. Les llibertats i els drets dels 
ciutadans. L'organització política i territorial de l'Estat.

Tema 2.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: Disposicions generals. La Generalitat, el 
Parlament i el Consell Executiu. Competències de la Generalitat en matèria de 
seguretat.

Tema 3.- La Llei Municipal de Règim Local: L'organització municipal. Competències dels 
ajuntaments. El personal al servei dels ens locals.

Tema 4.- Llei Orgànica de forces i cossos de seguretat: Concepte, missió i objectius de 
la policia. Normes bàsiques d'actuació. Els diferents cossos policials a l'Estat espanyol.

Tema 5.- Llei de les policies locals: Disposicions generals. Principis d'actuació i funcions. 



La coordinació de les policies locals i la col·laboració amb els altres cossos policials. 
Estructura i organització de la policia local. Règim disciplinari. El Reglament d'accés, 
promoció i mobilitat de les policies locals (D233/2002, de 25 de setembre).

Tema 6.- El codi penal: Garanties penals i aplicació de la Llei. Concepte de delicte. 
Persones responsables. Les penes.

Tema 7.- Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària: Normes 
generals de circulació. Senyalització. Permisos i llicències de conduir. Condicions dels 
vehicles per poder circular.

Tema 8.- Les ordenances i els bans: Concepte. Aprovació. Persones a qui obliguen. 
Control del seu compliment.

Tema 9.- Coneixements generals de la ciutat de Castelldefels. Introducció històrica. 
Nuclis rurals. Nuclis urbans. Serveis i comunicacions. Característiques socials i culturals. 
Característiques i situació de les urbanitzacions. Territori i festivitats.

Tema 10.- L'atestat policial: concepte, naturalesa, formes d'iniciació, requisits formals, 
valor processal, l'atestat policial: diligències que l'integren, les actes, la inspecció 
ocular i la recollida de proves.

Tema 11.- La detenció: límits legals, supòsits i garanties. Procediment “d' Habeas 
corpus”.

Tema 12.- El domicili: concepte, casuística, persones jurídiques. L'entrada i registre.

Tema 13.- Delictes contra la seguretat del trànsit, Delictes de violència de gènere, 
contra la salut pública i contra la propietat.

Tema 14.- L’ordre públic: autoritats competents. Actuacions en matèria d’ordre públic. 

Tema 15.- La Seguretat Ciutadana. Reunions, manifestacions. Tinença i ús d’armes i 
explosius.

Tema 16.- Ordenança Municipal de Civisme i Convivència de l'Ajuntament de 
Castelldefels.

Tema 17.- Circuit municipal de violència de gènere i domèstica de l’ Ajuntament de 
Castelldefels.

Tema 18.- El canvi social i la igualtat d’oportunitats dels homes i les dones. Igualtat 
formal, igualtat material, igualtat d’oportunitats, discriminació directa i indirecta i 
accions positives. Les polítiques públiques de gènere.



Tema 19.- El Codi d'ètica de la Policia de Catalunya.

Tema 20.- La policia en una societat multiètnica i la carta de Rotterdam.

Tema 21.- La llei de protecció de dades personals.

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general.

Castelldefels, 10 de gener de 2018
 

Signat electrònicament el 12/01/2018, 15:15:53

T-CAT P LOURDES ARMENGOL AYMERICH |37687633V

Ajuntament de Castelldefels

La regidora-delegada de Règim Interior i Sist. de Qualitat,
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