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ANUNCI

Assumpte: Aprovació bases i convocatòria de 19 agents de la policia local: 13 per oposició lliure i 6 per concurs

de mobilitat interadministrativa.

Expedient: 20995/2019

Organ: Recursos Humans

Per decret 3558/2019, de 10 de maig, el  regidor delegat de serveis centrals, seguretat i bon govern ha resolt el

següent:

Primer.- Incorporar a les places objecte de convocatòria la número 2442, ja que ha quedat vacant abans de la

realització de les proves. 

Segon.- Aprovar les bases específiques adjuntes, que regularan les convocatòries de places d’agent de la policia

local, grup C2, nomenament de funcionari/ària de carrera, 13 de les quals són per oposició lliure i 6 per mobilitat

horitzontal. 

Tercer .- Convocar els dos processos selectius referits al punt anterior. 

Quart  -  Obrir termini de presentació de sol•licituds, que serà de 20 dies naturals  a partir  de l'endemà de la

publicació de la convocatòria al DOGC, sens perjudici que si durant aquests 20 dies s’estima alguna al•legació

contra les bases específiques que ara s’aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar candidatures.

Cinquè .-  Publicar anunci dels acords i els seus annexos al BOPB, en extracte al DOGC i exposar-la al tauler

d'anuncis de l'Ajuntament,  la pàgina Web municipal i  la resta  de mitjans habituals de difusió,  per  a  general

coneixement.

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS DE 19 PLACES
D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL,  AMB NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA DE
CARRERA, DE LES QUALS 13 SÓN PEL SISTEMA D’ACCÉS D’OPOSICIÓ LLIURE I 6
PEL SISTEMA DE CONCURS DE MOBILITAT HORITZONTAL.

AQUESTS PROCESSOS, ES REGEIXEN PEL REGLAMENT D’ACCÉS, PROMOCIÓ I MO-
BILITAT DE LES POLICIES LOCALS, DECRET 233/2002 DE 25 DE SETEMBRE I PER LES
BASES GENERALS REGULADORES DELS PROCESSOS SELECTIUS DE COBERTURA
TEMPORAL I  DEFINITIVA DE PLACES DE LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE
MATARÓ, QUE ES TROBEN A LA PÀGINA WEB MUNICIPAL. (Aprovades pel Ple de 17 de
gener de 2019, publicades al BOPB 05/02/2019 i al DOGC 08/02/2019).
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Per demanar qualsevol informació relativa als processos de selecció, les persones interessades po-
den adreçar-se a al web municipal http://www.mataro.cat, apartat ‘treballa a l’Ajuntament’. 
També es poden fer consultes a seleccio@ajmataro.cat.

OBJECTE  DE LA CONVOCATÒRIA,  d’acord  amb el  punt  1  de  les  bases  generals  i  la
següent informació específica: 

• Nom de la/es plaça/ces: Agent de la policia local.

• Número: 13 per oposició lliure i 6 per  concurs de mobilitat horitzontal.

• Funcions:  es troben recollides a la Llei de Policies Locals 16/1991, de 10 de juliol. 

• Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal·laci-

ons i les dependències d'aquestes corporacions.

• Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit al nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes 

de circulació. 

• Instruir  atestats per accidents de circulació dintre del nucli urbà i comunicar les actuacions 

portades a terme a les forces i cossos de seguretat competents.

• Exercir de policia administrativa, per tal d'assegurar el compliment dels reglaments, de les or-

denances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d'acord 

amb la normativa vigent.

• Exercir de policia judicial, d'acord amb l'article 12 i amb la normativa vigent.

• Portar a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes de-

lictius, i comunicar les actuacions portades a terme als cossos i forces de seguretat competents.

• Col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat i amb la Policia Autonòmica en la 

protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre en grans concentracions huma-

nes, quan siguin requerits per fer-ho.

• Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerits a fer-ho.

• Vigilar els espais públics.

• Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d'acord amb el que 

disposen les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.
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• Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria del Medi Ambient i de Protecció de 

l'entorn.

• Portar a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.

• Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d'acord amb la legislació vigent, li sigui as-

signada.

Condicions de treball generals (conceptes mensuals):  

Salari base: grup C1:764,19.-€

Complement de destí 19: 442,86.-€

Complement específic: 1.155,78.-

Altres complements d’acord amb l’Acord de condicions de treball de personal funcionari.

Condicions de treball durant curs ISPC (conceptes mensuals):  

Salari base: grup C2: 636,01.- €

Quilometratge i dietes (preu menú ISPC)

REQUISITS PER PARTICIPAR A LA CONVOCATÒRIA: 

13 PLACES PER OPOSICIÓ LLIURE: 

• Tenir la ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.

• Haver complert 18 anys i no haver complert l’edat de jubilació forçosa, abans que finalitzi el

termini de presentació de sol·licituds.

• Complir les condicions exigides per exercir  les funcions que els puguin ésser encomanades,

d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol, les disposicions que la desple-

guin i el Reglament dels cossos de policia local.

• Estar en possessió del títol de graduat/da en educació secundària o títol equivalent a efectes la-

borals. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació

del Ministeri d’Educació.

• No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el nor-

mal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

• Tenir una alçada mínima sense calçat de 1,60 m. les dones i 1,65 m. els homes. Cal acreditar-ho

mitjançant escrit amb la signatura del metge, núm. de col·legiat i/o segell del centre mèdic. 
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• No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions

públiques, ni estar separat mitjançant  expedient disciplinari del servei de cap administració pú-

blica. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona ho acredi-

ti mitjançant el corresponent document oficial.

• Haver obtingut el permís de conduir B. 

• Haver obtingut el permís de conduir A2, com a màxim en la data en què hagi superat la forma-

ció bàsica a l’ISPC. En conseqüència, si no el pogués acreditar en la data oficial que l’Institut

de Seguretat Pública de Catalunya fixi com a finalització del CFB, la persona perdria tots els

drets inherents a la convocatòria. 

• Comprometre’s a portar armes, compromís que es prendrà mitjançant declaració jurada. 

• Haver satisfet la taxa d’inscripció per participar en el procés selectiu a la categoria correspo-

nent,  excepte aquelles persones que acreditin la seva condició de persona en situació d’atur i

inscrita al servei d’ocupació de Catalunya. En el cas que la persona candidata sol·liciti l’exemp-

ció al pagament, haurà d’adjuntar a la seva sol·licitud el document expedit per l’oficina d’ocu-

pació que correspongui, d’acord amb el qual es troba en situació de persona demandant d’ocu-

pació no ocupada (DONO). També es pot acreditar presentant el full d’inscripció al SOC i l’in-

forme de vida laboral, procurant que la data d’expedició es trobi dins del termini de presentació

de sol·licituds. 

6 PLACES MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA: 

Cal complir tots els requisits anteriors, comuns a tots els agents de la policia local de Mataró. Pel que fa als per-

misos de conduir, han d’haver obtingut el permís de conduir B en la data de finalització del termini de presentació

de sol·licituds i l’A2 en el moment de ser nomenats funcionaris en període de pràctiques a l’Ajuntament de Mata-

ró. 

A més;

• 2 anys d’antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera en la mateixa categoria, o si escau, en

una categoria equiparada a la que és objecte de convocatòria a qualsevol cos de policia local de Ca-

talunya, del cos de mossos d’esquadra i els de forces i cossos de seguretat de l’estat destinats a Cata-

lunya. En tot cas, el funcionariat esmentat, ha de complir, en la data en què finalitzi el termini de

presentació de sol·lcituds, els requisits i les condicions que estableix aquest Reglament i les bases

reguladores de la convocatòria. 

• Disposar de les condicions físiques i psíquiques necessàries per exercir les funcions de la categoria

objecte de convocatòria.

• No estar pendent de l’acompliment de cap sanció disciplinària.

• No poden prendre part en els concursos de mobilitat horitzontal el personal funcionari de

les administracions públiques que es trobin en alguna de les situacions següents: els suspe-

sos, mentre duri la situació de suspensió de funcions, els traslladats de llocs de treball i els

destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’expedient disciplinari, mentre
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durin els efectes de la sanció, els que ocupin un lloc de treball subjecte a un període especi-

al de permanència mínima.

COMPLIMENT I ACREDITACIÓ DELS REQUISITS DE PARTICIPACIÓ.  D’acord amb el

punt 3 de les bases generals. 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. D’acord amb el punt 4 de les bases generals. 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CUSTÒDIA DE LA DOCUMENTACIÓ. D’acord

amb el punt 5 de les bases generals. 

ADMISSIÓ DE LES PERSONES CANDIDATES. D’acord amb el punt 6 de les bases generals. 

ACTUACIÓ DE L’ ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ.  D’acord  amb el  punt  7 de les  bases

generals i els aspectes següents.

Presidència: Sr. Mateo Sánchez Reyes, intendent major cap de la policia local de Mataró. 

Suplent/a: Sra. Eva Higueras Massó, psicòloga del servei de desenvolupament i organització.

Vocals: 
Vocal 1: Juan F. Nieto Quesada, inspector sotscap de la Policia Local de Mataró.

Suplent:  Sra  Anna  M.  Muñoz  León,  tècnica  de  formació  i  comunicació  interna  del  servei  de

desenvolupament i organització.

Vocal 2: Sr Jordi Campuzano Alsina, sergent de la policia local de Mataró.

Suplent: Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga de la direcció de Recursos humanos.

Vocal 3: Sra. Júlia Ortega Ramos, psicòloga del servei de desenvolupament i organització. 

Suplent: Sra. Eva Sans Pérez, tècnica de formació i comunicació interna del servei de desenvolupament

i organització. 

Vocal 4: Un vocal designat per la Direcció General de Seguretat Ciutadana i la seva respectiva persona 

suplent.

Vocal 5: Un vocal designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya  i la seva respectiva persona

suplent.

La secretaria de l’òrgan recaurà en un dels membres vocals de la direcció de Recursos Humans. 

Podrà assistir, amb veu i sense vot, el president de la Junta de Personal funcionari o persona en qui 

delegui.

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU, d’acord amb el punt 8 de les bases generals

i la següent informació específica: 

PROVES COMUNS PER TOTES LES PLACES CONVOCADES: 

Servei de desenvolupament i organització 6
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• Prova  de  coneixement  de  la  llengua  catalana,  nivell  B2,  excepte  si

s’acredita l’exempció d’acord amb les bases generals. Caràcter eliminatori

apte/a-no apte/a.

• Prova  psicotècnica.  Consistirà  en  la  realització  d’una  bateria  de  tests

aptitudinals i de personalitat adequats al perfil requerit per a l’exercici de

les funcions policials, que serà completada amb una entrevista personal. La

prova la realitzarà una persona experta  en la matèria.  També podrà ser

designat per l’IPSC o pel Col·legi de Psicologia de Catalunya. El dictamen

serà  vinculant  per  l’òrgan  de  selecció.  Caràcter  eliminatori  apte/a-no

apte/a.

• Proves mèdiques. Les persones aspirants que hagin quedat en els primers

llocs  segons  el  nombre  de  les  places  convocades,  seran  cridades  per

efectuar un reconeixement de caràcter mèdic, per a valorar si posseeixen

les condicions exigides a l’annex corresponent. Caràcter eliminatori apte/a-

no apte/a.

• Període  de  pràctiques,  d’acord  amb l’annex referent  al  col·lectiu  de  la

policia local, de les bases generals d’aquest Ajuntamet.

PROVES ESPECÍFIQUES PER LES 13 PLACES D’OPOSICIÓ LLIURE

puntuació màxima: 36 punts.  

• Prova teòrica tipus test de 50 preguntes.  Màxim 12 punts. Mínim 6. La

prova es basa en el temari annex i en temes d’actualitat i cultura general.

Caràcter eliminatori.  

• Proves pràctiques. S’avaluaran les següents competències: l’orientació de

servei a la ciutadania, la capacitat d’analisi i de resolució de problemes, el

treball en equip, la iniciativa i els principis més generals d’una intervenció.

També es tindrà en compte la qualitat en l’expressió escrita, la capacitat de

síntesi, l’ordre i la claredat de la redacció.  Màxim 24 punts. Mínim 12.
Caràcter eliminatori.  

• Proves físiques de qualificació APTE/A o NO APTE/A, per tant de caràc-

ter eliminatori. L’òrgan de selecció comptarà amb l’assessorament de per-

sones tècniques especialitzades en educació física. Els/les aspirants hauran

d’haver  lliurat  prèviament  a l’òrgan seleccionador,  i  com límit fins una

hora abans del dia de les proves, un certificat mèdic expedit com a màxim

tres mesos abans de la data de realització de les mateixes. Aquest docu-

ment haurà de portar signatura del metge i número de col·legiació i farà

constar  que es reuneixen les condicions físiques necessàries per reali-
tzar les proves físiques de la convocatòria d’agents de la policia local.
La no presentació de l’esmentat certificat comporta l’exclusió automàtica
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de la persona aspirant del procés selectiu. La prova física consta de les sub-

proves que  s’especifiquen  en  l’annex corresponent,  on  també es  troben

regulats els barems de puntuació segons sexe. Per a la seva realització, és

obligatori que les persones aspirants portin roba i calçat esportiu. L’ordre

de  realització  de  les  diferents  subproves  físiques  vindrà  establert   per

l’organització dels aspirants en els grups que determini l’òrgan seleccio-

nador, i s’hauran de realitzar totes i cadascuna de les subproves físiques.

Per a la superació d’aquesta prova serà obligatori superar la subprova de

natació amb un mínim de 5 punts, que la mitjana aritmètica de les set sub-

proves sigui de 5 punts com a mínim per a totes les persones candidates

fins a 35 anys i de 4,5 punts per a les  persones de 36 anys o més. 

• Curs bàsic a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Consisteix en la

superació del curs de Formació Bàsica que organitza l’Institut de Seguretat

Pública de Catalunya (ISPC). Queden exemptes de la seva realització les

persones  proposades  per  l’òrgan  de  selecció  que  aportin  la  certificació

d’haver-lo superat amb anterioritat a què es produeixi el nomenament com

a funcionari/a en pràctiques a què fa referència la base anterior. El curs de

Formació  Bàsica  és  obligatori  i  eliminatori,  i  la  qualificació  final  serà

d’APTE/A o NO APTE/A. Els/les aspirants que obtinguin la qualificació

de  no  apte/a  quedaran  exclosos/es  del  procés  selectiu.  Les  persones

aspirants que no superin el curs bàsic perdran el dret a ser nomenats/des

funcionaris/àries de carrera, cridant-se per realitzar el curs, si fos necessari,

la següent o següents persones, seguint l’ordre de puntuació en la relació

de persones aprovades proposada per l’òrgan de selecció.

PROVES ESPECÍFIQUES PER LES 6 PLACES DE MOBILITAT HORITZONTAL

puntuació màxima: 36 punts.  

• Proves pràctiques, sobre les tasques pròpies del lloc de treball. Es

valoraran els coneixements professionals i les següents competències:

la  capacitat  d’anàlisi  i  de  resolució  de  problemes,  l’autonomia  i  la

iniciativa,  l’adaptabilitat  i  flexibilitat,  la  identificació  amb

l’organització en aplicació dels valors i ètica professionals, la vocació

de  servei  a  les  persones i  el  treball  en equip.   També es  tindrà en

compte la qualitat en l’expressió escrita, la capacitat de síntesi, l’ordre

i  la  claredat  de  la  redacció.  Caràcter  eliminatori,  són necessaris  18

punts per superar-la.

• Valoració de mèrits.  No eliminatòria. Màxim 18 punts, d’acord amb

les bases generals i la següent informació específica:

Valoració de la formació (màxim 7 punts).

Servei de desenvolupament i organització 8
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◦ Formació reglada: fins un màxim de 2 punts: es tindrà en compte,

d’acord amb el barem de les bases generals, tota la que es consideri

relacionada o rellevant pel lloc de treball.

◦ Formació complementària: 

◦ General (màxim 1 punt):  tota la relacionada amb eines ofimàti-

ques d’ús habitual (Word, Excel, Access, sistema operatiu Win-

dows), els cursos d’atenció al públic, primers auxilis, prevenció de 

riscos laborals, i tota aquella que no pugui considerar-se específica,

però sigui rellevant per a les funcions de policia.

◦ Específica (màxim 4 punts):  tota aquella que tingui relació directa 

amb les funcions de policia, els programes informàtics de gestió 

policial i de coneixements sobre legislació aplicable. No es tindran 

en compte els cursos de normativa que no és d’aplicació als cossos

policials o que es trobi derogada.

Valoració d’experiència professional (màxim 7 punts)

◦ Experiència professional equivalent en qualsevol cos de policia lo-

cal, fins a un màxim de 7 punts.  

◦ Experiència  professional  a  categories  diferents  a  la  valorada  a

l’apartat anterior, en cossos i forces de seguretat de l’Estat o en la

Seguretat Pública i Prevenció (bombers, ADF, auxiliars forestals,

vigilant  municipal,  protecció  civil,  etc.,  fins  a  un  màxim de  3

punts.  

Altres mèrits (màxim 4 punts).  

◦ 0.2 punts, i fins a un màxim d’1 punt, les recompenses i felici-

tacions pròpies dels cossos de policia pel bon desenvolupament 

professional de la funció policial.

◦ 0.50 punts, i fins a un màxim d’1 punt, les activitats docents i la 

participació com a ponent en jornades, així com les publicacions, 

sempre que estiguin relacionades amb l’àmbit de la plaça objecte 

de convocatòria.

◦ 0,20 punts, i fins a un màxim d’1,2 punts, els coneixements d’idio-

mes en un nivell superior diferent al requerit a les bases, segons

l’equivalència  amb els  6  nivells  del  marc europeu comú de re-

ferència (A1, A2, B1, B2, C1, C2). En cas que la persona aspirant

acrediti més d’un nivell, només es valorarà el de nivell superior.

◦ Certificats acreditatius de competència digital  (ACTIC) a raó de

0,2 punts el de nivell bàsic, 0,4 punts el de nivell mitjà i 0,6 punts
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el de nivell superior. En cas que la persona aspirant acrediti més

d’un nivell, només es valorarà el de nivell superior. 

QUALIFICACIÓ DEFINITIVA I LLISTA DE PERSONES APROVADES. D’acord amb el
punt 9 de les bases generals i la informació següent. 

Resolució d’empats: En cas d'empat entre aspirants, en primer lloc i d'acord amb les previsions de l'ar-

ticle 11 de Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, el desempat es resoldria a 

favor de l'aspirant dona. Si es produís l’empat entre diverses dones,  s’aplicarien els criteris previstos a 

les bases generals. 

 PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS PER A LA INCORPORACIÓ. D’acord amb el punt 10 de

les bases generals. 

NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA. D’acord amb el punt 12 de les bases

generals. 

RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS. D’acord amb el punt 15 de les bases generals. 

RÈGIM D’IMPUGNACIONS I AL·LEGACIONS. D’acord amb el punt 16 i següents de les bases

generals. 
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ANNEX 1: TEMARI   OPOSICIÓ LLIURE

1. La Constitució espanyola: Preàmbul. Títol preliminar. Títol I, del drets i deures fonamentals.

2. La Constitució espanyola. Títol IV. Del Govern i l’Administració. L’administració local.

3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Títol II, de les institucions.

4. L'Estatut  d'Autonomia de Catalunya.  Títol  IV,  de les competències  (Capítol  I,  tipologia  de

competències. Capítol II, competències, els articles  119, 129, 130, 132, 136, 141, 156, 160,

163, 164, 168 i 173).

5. Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de  les  Administracions

Públiques. Títol Preliminar. Títol I, dels interessats en el procediment (articles 3 i 4). Títol II,

de  l’activitat  de  les  Administracions  Públiques  (articles  13  i  18).  Títol  III,  dels  actes

administratius (articles 34 i 35).

6. Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat. Títol I, de les forces i

cossos de seguretat. 

7. Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'Ordenació del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya. Capítol 1,

disposicions generals. Capítol 2, estructura del sistema de seguretat. Capítol 5, relacions amb

els ciutadans.

8. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya. Títol I, de les policies locals i

llurs funcions. 

9. Llei  7/1985,  de  2  d’abril,  Reguladora  de  las  bases  del  règim  local.  Títol  I,  disposicions

generals. Títol II, el municipi (articles 11, 18, 20, 21, 22, 25 i 26).

10. Coneixement del municipi de Mataró I. Característiques físiques i demogràfiques. Principals

aspectes de la seva història, cultura i festivitats.

11. Coneixement  del  municipi  de  Mataró  II:  Principals  aspectes  urbanístics  i  serveis:  barris,

monuments,  transport  públic,  ubicació  dels  principals  equipaments  municipals  i

supramunicipals.

12. L’Ordenança de Civisme de l’Ajuntament de Mataró.  Capítol I, II, III.

13. L’Ordenança municipal  sobre tinença,  protecció  i  control  dels  animals  de l’Ajuntament  de

Mataró. Títol preliminar. Títol I, Títol II.

14. El Reglament General de Circulació. Títol IV, de la senyalització.

15. Acord  Gov/25/2015,  de  24  de  febrer,  pel  qual  s'aprova  el  Codi  d'ètica  de  la  Policia  de

Catalunya. Preàmbul. Capítol 1, principis, valors i competències.

16. Acord  Gov/25/2015,  de  24  de  febrer,  pel  qual  s'aprova  el  Codi  d'ètica  de  la  Policia  de

Catalunya.  Capítol  2,  una  professió  al  servei  de  les  persones.  Capítol  3,  cossos  policial,

principis rectors.

17. Acord  Gov/25/2015,  de  24  de  febrer,  pel  qual  s'aprova  el  Codi  d'ètica  de  la  Policia  de

Catalunya.  Capítol  4,  actuació  de  la  policia,  àmbits  d’aplicació.  Capítol  5,  policia  i

administració de justícia. Capítol 6, gestió de la informació.

18. La Llei  17/2015, de 21 de juliol,  d’igualtat  efectiva de dones i  homes. Objecte  i finalitats

(article 1). Justícia i seguretat (articles 54 i 55).
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19. La  Llei  11/2014,  de  10  d’octubre,  per  garantir  els  drets  de  lesbianes,  gays,  bisexuals,

transgèneres i intesexuals, i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Disposicions

generals (articles 1-6). Ordre públic i privació de llibertat (article 18).

20. La Carta de Rotterdam: una policia per a una societat multiètnica.

 ANNEX 2:   PROVES FÍSIQUES I PUNTUACIONS OPOSICIÓ LLIURE  

a) Carrera de velocitat de 50 metres. La persona aspirant es col·locarà a la pista en el lloc assenyalat i

podrà efectuar la sortida dempeus o ajupit/da. 

Només es podrà efectuar un intent, resultant invalidada la prova amb dues sortides nul·les o sortir del 

carrer assignat.

b) Potència de cames. Consistent en un salt de longitud amb els peus junts i sense carrera. La persona 

aspirant es col·locarà davant una ratlla traçada a terra. Des d’aquesta posició, sense trepitjar-la i amb els

peus situats en paral·lel, es farà un salt cap endavant amb caiguda al fossar de sorra. Es mesurarà des de

la vora anterior de la ratlla, fins a la part de la marca més propera al punt de batement.

Només es podran efectuar tres intents i puntuarà aquell en el que s’hagi obtingut la distància més llarga,

resultant invalidada la prova quan es trepitgi la ratlla en fer el salt, i quan s’efectuï un moviment de 

peus previ al salt.

c) Abdominals. La persona aspirant es col·locarà estirada a terra amb les cames flexionades 90º, els 

peus junts i els dits de les mans entrellaçats darrera del clatell. Un/a ajudant/a li subjectarà els peus i la 

persona aspirant haurà de realitzar el major nombre de flexions possible en el període de 60 segons, to-

cant amb els colzes els genolls en la flexió i el terra amb l'esquena en l’extensió. Es farà un sol intent.

d) Llançament de pilota medicinal. La persona aspirant es col·locarà dempeus i amb les cames sepa-

rades, agafarà la pilota medicinal (3 quilograms) amb les dues mans i, des de darrera el clatell, llançarà 

la pilota cap endavant per damunt del cap, sense aixecar els peus del terra. Es permetran tres intents.

e) Força de braços sobre barra. Els/les aspirants/es realitzaran totes les flexions que els sigui possible

agafats/des de la barra amb els palmells de la mà tirant cap al cos i des de la total extensió fins a tocar 

amb la barbeta la barra, en un període màxim de 30 segons. Es farà un sol intent
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f) Carrera de resistència (1000 m.). La persona aspirant es col·locarà a la pista en el lloc assenyalat en

posició dempeus. La cursa serà contínua fins a cobrir la distància en el mínim temps possible.

L’amidament serà manual i només es podrà fer un intent. La prova s’invalidarà per la realització de 

dues sortides nul·les o sortir de la pista.

g) Natació. Els/les opositors/es realitzaran una carrera de 50 metres en piscina, utilitzant l’estil de nata-

ció que desitgin, sense agafar-se a la surera ni descansar a la paret. Al finalitzar els 50 metres, i comp-

tant el temps, hauran de capbussar-se i agafar un objecte de 5 quilograms, aproximadament, del fons de 

la piscina i dipositar-lo fora de l’aigua. Si s’agafés o descansés, cada vegada penalitzarà 5 segons que 

s’afegiran al temps total. Es farà un sol intent.

Aquesta prova serà eliminatòria. 

Barem d’aptitud física homes. 

CRITERI D’APTITUD: 

• superar la subprova de natació amb un mínim de 5 punts.

• la mitjana aritmètica de les set subproves ha de ser de 5 punts com a mínim per a totes les
persones candidates fins a 35 anys i de 4,5 punts per a les  persones de 36 anys o més. 

Punts Velocitat
Potència de

cames (cm)
Abdominals

Llançament

pilota

medicinal

Força de

braços

Carrera re-

sistència

(1000m)

Natació Punts

7 ≤6”9 ≥241 ≥55 ≥11 ≥10 ≤3’19” ≤50” 7

6,5 7”1 231 50 10,5 9 3’34” 55” 6,5

6 7”4 221 45 10 8 3’49” 1.00” 6

5,5 7”8 211 40 9 7 4’04” 1’05” 5,5

5 8”4 201 35 8 6 4’19” 1’10” 5

4 8”8 191 30 7,5 5 4’34” 1’15” 4

3 9”1 181 25 7 4 4’49” 1’20” 3

2 9”3 171 20 6,5 3 5’04” 1’30” 2

1 9”6 161 15 6 2 5’19” 1’40” 1

0 >9”6 <161 <15 <6 <2 >5’19” >1’40” 0
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Barem d’aptitud física dones. 

CRITERI D’APTITUD: 

• superar la subprova de natació amb un mínim de 5 punts.

• la mitjana aritmètica de les set subproves ha de ser de 5 punts com a mínim per a totes les
persones candidates fins a 35 anys i de 4,5 punts per a les  persones de 36 anys o més. 

Punts Velocitat
Potència de

cames
Abdominals

Llançament

pilota

medicinal

Força de

braços

Carrera re-

sistència

(1000m)

Natació Punts

7 ≤8” ≥1,91 ≥50 ≥7 ≥7 ≤4’04” ≤55” 7

6,5 8”4 1,81 45 6,5 6 4’19” 1.00” 6,5

6 9” 1,71 40 6 5 4’34” 1’05” 6

5,5 9”2 1,61 35 5,8 4 4’49” 1’10” 5,5

5 9”5 1,51 30 5,5 3 5’04” 1’15” 5

4 9”7 1,41 25 5 2,5 5’19” 1’20” 4

3 9”8 1,31 20 4,5 2 5’34” 1’30” 3

2 9”9 1,21 15 4 1,5 5’49” 1’40” 2

1 10” 1,11 10 3,5 1 6’04” 1’45” 1

0 >10” <1,11 <10 <3.5 <1 >6’04” >1’45” 0

ANNEX 2:   PROVES MÈDIQUES: PARÀMETRES EXIGITS PELS COSSOS I FORCES DE   
SEGURETAT

PARÀMETRES

Antropometria.

Generals

Aparell locomotor

Psiquisme i sistema nerviós
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Sistema cardiovascular

Aparell respiratori

Aparell gènito-urinari

Aparell digestiu

Endocrinologia

Hematologia

Dermatologia

Infeccions 

Sentit de la vista

Sentit de l’oïda

Altres

QUADRE MÈDIC D’EXCLUSIONS

Antropometria.

Talla: Alçada inferior a: Dones 1,60 m; Homes 1.65 m 

Obesitat: Valorada per l’índex de massa corporal del Quetelet (valors entre 19 i 30). En el cas que el/

l’aspirant presenti una constitució hipermusculada s’aplicarà una tolerància del 5% en la relació per al-

çada.

Dinamometria: amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 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.

Generals.

Defectes físics, congènits o adquirits de qualsevol tipus o localització i malalties agudes o cròniques de 

tot aparell o sistema que redueixin o dificultin les tasques específiques de la funció policial.

Aparell locomotor.

Malformacions i lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articu-

lació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el coll.

Psiquisme i sistema nerviós.
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Qualsevol tipus de neurosi, psicosi o psicopatia que estigmatitzi la personalitat, la conducta, el compor-

tament o la relació interpersonal. Anormal desenvolupament intel·lectual o haver patit malaltia o tras-

torn psíquic que redueixi les facultats o incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.

Alcoholisme i toxicomanies. Epilèpsia, convulsions, tremolors i dèficits neurològics que dificultin 

l’exercici normal de la funció.

Sistema cardiovascular.

Malformacions congènites i lesions adquirides del cor o grans vasos.

Insuficiència cardíaca o malalties que puguin progressar-hi.

Trastorns greus de la conducció i del ritme cardíac.

Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

Trastorns crònics de la circulació venosa o limfàtica.

Aparell respiratori.

Malalties, malformacions o lesions respiratòries amb repercussió permanent de la funció respiratòria.

Pneumotòrax espontani recidivant. Es requeriran valors respiratoris dintre de la normalitat, obtinguts 

amb espiròmetre o altres tècniques de valoració funcional respiratòria.

Aparell gènito-urinari.

Nefropaties, malformacions i/o lesions del tracte gènito-urinari, insuficiència renal. Nefrolitiasi crònica.

Aparell digestiu.

Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, el fetge, les vies biliars i el pàncrees exocrí. Hèrnies i 

eventracions no tractades o recidivants, colitis cròniques i síndromes de mala absorció.

Endocrinologia.

Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes, diabetis Mellitus.

Hematologia.

Aplàsies i discràcies sanguínies. Dèficits immunitaris. Trastorns de la coagulació. Hemòlisi.

Dermatologia.

Malformacions, tumoracions, lesions, cicatrius i tatuatges* que, per la seva extensió, o estètica, puguin 

comprometre la funció policial o facilitar-ne la identificació.

(*visibles amb la uniformitat pròpia de la Policia Local de Mataró, especialment pantalons curts i sa-

marretes i/o camises de màniga curta).

Infeccions.

Malalties infectocontagioses actives i amb risc de contagi.
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Sentit de la vista.

Agudesa visual sense correcció inferior als 6/10 de la visió normal en ambdós ulls. Reduccions signifi-

catives del camp visual. Estrabisme manifest. Alteracions en la visió dels colors.

Sentit de l’oïda.

L’agudesa auditiva ha de ser superior 75% de l’agudesa normal en ambdós oïdes, i no patir cap trauma 

sonor.

Síndrome vertiginosa de qualsevol etiologia.

Altres.

Processos neoplàsics i malalties autoimmunològiques sistemàtiques. Malalties hereditàries amb reper-

cussió en les funcions orgàniques.

Mataró

El regidor delegat de serveis centrals, seguretat i bon govern.
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