ANUNCI
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 1
d’abril de 2019 va aprovar les bases que han de regir el concurs-oposició en torn lliure, per la
provisió d’una plaça d’agent de la policia local funcionari/ària de carrera i les vacants
sobrevingudes que es produeixin fins a la data de finalització de les proves, dins l’escala
d'administració especial, sotescala serveis especials d’agent de la Policia Local amb el contingut
íntegre següent:
“BASES REGULADORES DEL PROCÉS PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS
OPOSICIÓ D’UN AGENT DE LA POLICIA LOCAL EN RÈGIM DE FUNCIONARI/ÀRIA DE
CARRERA DE L'AJUNTAMENT DE VACARISSES.
1. Objecte de la convocatòria
Es objecte de la present convocatòria la selecció i provisió mitjançant concurs-oposició en torn
lliure d’una plaça d’agent de la policia local en règim de funcionari/a de carrera, inclosa dins
l’oferta pública d’ocupació de l’exercici 2019, dins l'escala d'administració especial, subescala
de serveis especials, cos de policia local grup de titulació C2 i dotades amb les retribucions
corresponents a la legislació vigent.
2. Funcions bàsiques del lloc de treball
Les funcions atribuïdes al lloc de treball són les derivades de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de
les policies locals de Catalunya i altres normes de caràcter legal o reglamentari, i serà aplicable
la normativa reguladora del règim d'incompatibilitats.
3. Requisits dels/de les aspirants.
Per ser admesos/es a la realització de les proves selectives, els/les aspirants hauran de
complir els següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Haver complert 18 anys, prenent com a referència la data en què finalitzi el termini de
presentació d’instàncies, i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades,
d’acord amb el que determina la Llei 16/1991, i les disposicions que la despleguin.
d) No concórrer cap causa d’incompatibilitat d’acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, i la llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques.
e) Posseir la capacitat funcional, 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.
f) Estar en possessió del títol de graduat o graduada 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 equivalent o
superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació
corresponent del Ministeri corresponent o s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per
intèrpret jurat amb el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la
convocatòria.
g) No haver estat condemnat/da per cap delicte. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les
funcions públiques ni estar separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de
qualsevol de les administracions públiques. Serà aplicable, no obstant això, el benefici de la
rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
h) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,65 m els homes. Aquest requisit serà
comprovat el mateix dia de la realització de les proves físiques.

i) En cas de tenir tatuatges, adequació a allò establert a l'apartat 11.5 de la revisió medica.
Aquest requisit serà comprovat en l'esmentada revisió.
j) Estar en possessió del permís de conduir de classe B.
k) 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 4.4.
l) Posseir els coneixement de llengua catalana de nivell intermedi (B2) o equivalent. En cas
de no acreditar-ho documentalment caldrà superar la prova descrita en el punt 7.4.
Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.
4. Condicions dels aspirants
4.1 Els/les aspirants que desitgin prendre part a la convocatòria hauran de presentar instància
fent ús de l’imprès creat a l’efecte que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament de Vacarisses
(tauler d’anuncis) o a les oficines de registre, sol·licitant prendre part en les proves selectives,
en les quals els manifestaran reunir totes i cadascuna de les condicions exigides en la base
tercera, i acompanyaran la documentació següent:
-

Curriculum vitae

-

Fotocòpia del DNI, del permís de conduir exigit, dels títols acadèmics i d’altres requisits
exigits a la base tercera.

-

Fotocòpia de tots els documents acreditatius dels mèrits a valorar.

-

Resguard original del pagament dels drets d'examen, que s'estableixen a l’ordenança
municipal vigent o acreditació d’estar en situació d’atur.

-

Declaració jurada de no estar afectat per cap dels supòsits d’incompatibilitat que regula la
Llei 53/1984 de 26 de desembre.

-

En el cas d’aquells/es aspirants que desitgin quedar exempts de la prova de català,
presentar el certificat de la Direcció General de Política Lingüística o títol acreditatiu del
coneixement del català al nivell B2; o també certificat acreditatiu conforme s’ha superat
una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana d’aquest mateix nivell o
superior, en algun procés de provisió de places de personal funcionari.

-

Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigent el
permís de conduir B, mentre es mantingui la relació laboral amb la policia local de
Vacarisses. Les excepcions seran per causes de força major (sentència judicial, pèrdua de
carnet per esgotament de punts..)

-

Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada o promesa.

4.2. Les instàncies s’hauran de cursar adreçades a l’Alcaldia-Presidència d’aquesta corporació
que es presentarà davant el Registre General de l’Ajuntament, carrer de Pau Casals, núm. 17
o a qualsevol oficina o registre autoritzats de conformitat amb l’article 16 de la Llei 39/2015, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les instàncies presentades
a les oficines de correus, es lliuraran en aquelles dependències abans de la finalització del
termini de presentació d’instàncies, en sobre obert, per ser datades i segellades pel funcionari
de Correus. Només així s’entendrà que van tenir la seva entrada en el registre administratiu el
dia de la seva presentació a l’Oficina de Correus. En aquest cas, la persona aspirant haurà de
remetre un e-mail, en el termini de presentació d’instàncies, a l’adreça:
montorobr@vacarisses.cat, deixant constància d’aquest fet, informant de la convocatòria a la
qual es vol participar, per quina plaça i lloc de treball concret opta, la data de presentació i el
número de registre d’entrada de la instància a l’Oficina de Correus, també s’admet la
presentació d’instàncies per registre electrònic dintre del termini establert.
4.3 Aquestes bases es publicaran en el Tauler d’anuncis municipal, eTauler
(www.vacarisses.cat), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web
municipal.

La convocatòria es publicarà al Tauler d’Anuncis, a l’eTauler, a la pàgina web muncipal, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el
termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la data
de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
4.4 Les persones aspirants hauran de satisfer els drets d’examen que s’estableixen
l’Ordenança Fiscal núm. 9 de Vacarisses.
Quedaran exclosos del pagament dels drets d’examen els/les aspirants que es trobin en
situació legal d'atur, prèvia acreditació documental d’aquesta situació.
Els/les aspirants restaran exempts/es de presentar la documentació que ja consti als arxius de
personal de l’Ajuntament de Vacarisses, tot així per tal d’evitar omissions s’haurà d’especificar a la
instància quina és la documentació que es guarda als arxius de personal i que el/la candidat/a vol
que es prengui en consideració per al procés selectiu. Tota aquella documentació que s’hi vulgui
afegir quedarà arxivada al seu expedient personal.
La presentació de sol·licitud de participació en el procés selectiu per part de qualsevol aspirant
implica la plena i total acceptació del contingut íntegre de les bases. A més, aquesta instància
tindrà efectes de declaració responsable de que es reuneixen totes i cadascuna de les
condicions exigides a la convocatòria referides sempre a l’últim dia del termini de presentació
d’instàncies.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els/les aspirants donen el seu consentiment pel
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la
convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.
Protecció de les dades de caràcter personal. En el supòsit de consultes fetes a traves
d'Internet, i per garantir el respecte i la confidencialitat de les dades de els/les aspirants, es
donarà compliment de la Llei orgànica 3/2019, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals i a Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques i al que
respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
5. Admissió d’aspirants
5.1 Les resolucions, als efectes de notificació a les persones interessades, i de conformitat
amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques es publicaran al Tauler d’anuncis de la pàgina web de
l’Ajuntament www.vacarisses.cat.
5.2 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’òrgan competent dictarà les
resolucions escaients en el termini màxim d’un mes, declarant aprovades les relacions de
persones admeses i excloses i es concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes i
possibles reclamacions, a comptar des del dia següent a la publicació.
Les al·legacions que es puguin presentar es resoldran en el termini dels 30 dies següents a la
finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.
5.3 L’òrgan competent dictarà les resolucions per declarar aprovades les relacions de les
persones admeses i excloses, i les designacions dels membres del Tribunal Qualificador,
titulars i suplents. Aquestes resolucions contindran les llistes completes de les persones
admeses i excloses, especificant les persones que restaran exemptes de realitzar la prova de
coneixements de la llengua catalana, així com la data, l’hora i el lloc de començament de les
proves, i, si s’escau, l’ordre d’actuació dels/de les aspirants.
La referència per a identificar a cada persona aspirant en qualsevol de les publicacions i
tràmits del procés selectiu, serà el nom i els cognoms.
Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden
esmenar en qualsevol moment.

En tot cas, l'Ajuntament de Vacarisses pot demanar, a l'efecte procedent, l’acreditació dels
requisits quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les qual hagin pogut incórrer els/les
aspirants, els/les quals podran ser exclosos/es motivadament de la convocatòria en qualsevol
moment si no compleixen els requisits.
6. Tribunal qualificador
6.1 Es constituirà de la manera següent:
President: El cap de la Policia Local de Vacarisses
Vocals: El Secretari de la corporació
Un/a representant de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Un/a representant de la Direcció General d'Administració de Seguretat
Un/a comandament de la Policia Local de Vacarisses
Secretari: Un/a funcionari/ària de l’Ajuntament
6.2. També podrà assistir un representant proposat pels treballadors, que actuarà amb veu,
però sense vot.
6.3. La designació dels membres del Tribunal inclourà la dels respectius suplents.
6.4. L’abstenció i la recusació dels membres del Tribunal s’han d’ajustar al que preveu els
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. La seva
actuació haurà d’observar la oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa
referència a les qüestions tractades en les reunions que es duguin a terme.
6.5. El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la majoria absoluta dels
seus membres, siguin titulars o suplents. Les decisions del Tribunal s’adoptaran per majoria de
vots dels presents, resolent, en cas d’empat, el vot del President. El Tribunal podrà disposar la
incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes, per a les proves corresponents
dels exercicis que estimi pertinents, limitant la seva actuació a prestar la seva col·laboració en
les respectives especialitats tècniques.
6.6. El Tribunal no podrà declarar seleccionats un major nombre d’aspirants que el de la plaça
convocada a excepció de vacants sobrevingudes abans de les proves i en règim de funcionari
de carrera. Les propostes d’aspirants que infringeixin aquesta limitació són nul·les de ple dret.
6.7 El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes o incidències que es presentin i prendre
les resolucions necessàries pel correcte funcionament del procés de selecció en tot allò no
previst en aquestes bases, amb sujecció a la legislació aplicable en aquesta matèria.
6.8. El Tribunal qualificador es reserva el dret a modificar l'ordre de les proves si per número de
participants o qualsevol altra necessitat organitzativa ho considerés convenient, així com
proposar la realització de dues o més proves en un sol dia.
6.9. El Tribunal qualificador podrà excloure del procés selectiu qualsevol participant que realitzi
alguna conducta contraria a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d'equitat i igualtat o
altres comportaments que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases
establertes a la convocatòria.
6.10. El Tribunal qualificador, si té coneixement que alguna de les persones participants al
procés no posseeix la totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria o ha pogut
incórrer en inexactituds o falsedats, proposarà a l'òrgan competent de la Corporació l'exclusió
de la persona participant de la convocatòria. Les inexactituds o falsedats comprovades es
posaran en coneixement de les autoritats competents a l'efecte pertinent.
7. Inici i desenvolupament del procés selectiu.
Les proves de la fase d'oposició seran les que a continuació es determinen:
7.1. Primera prova.- Cultura general: consistirà en respondre durant un temps màxim de 60
minuts un qüestionari de 50 preguntes tipus test amb 4 respostes alternatives, distribuïdes en

la proporció següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general a un nivell
concordant amb el títol acadèmic requerit a la base tercera, i el 50% restant relatives a
coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural i als coneixements de la població.
La prova serà de caràcter obligatori eliminatori i es puntuarà entre 0 i 10. Quedaran eliminades
aquelles persones aspirants que obtinguin menys de 5 punts.
7.2. Segona prova.- Teòrica: Serà escrit i consistirà en respondre un qüestionari tipus test
sobre el contingut dels temes que conformen l'ANNEX l, durant un temps màxim de 60 minuts.
Aquest qüestionari tindrà 4 respostes alternatives possibles. La prova serà de caràcter
obligatori eliminatori i es puntuarà entre 0 i 10. Quedaran eliminades aquelles persones
aspirants que obtinguin menys de 5 punts.
7.3. Tercera prova-. Aptitud física: Consistirà en la realització dels exercicis de l'ANNEX II amb
l’objecte de comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de
l’aspirant.
Aquesta prova és de caràcter obligatori i eliminatori. La seva valoració final serà la d’apte/a o
no apte/a, tenint en compte la puntuació mitjana dels diferents exercicis físics que es detallen a
l'ANNEX II. Es considerarà apte/a aquell/a aspirant/a que obtingui almenys una puntuació
mitjana atenent als criteris que es fixen en l’escala de l'ANNEX II, segons la seva edat. En cas
contrari, la persona aspirant serà eliminada del procés selectiu. En el cas que un dels exercicis
sigui puntuat amb un zero, la persona aspirant serà eliminada del procés selectiu. L'obtenció
d'una puntuació inferior a la marcada com a mínima en les taules dels barems, es a dir -1-.
serà considerada com a -0-.
Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants hauran de lliurar al Tribunal un certificat
mèdic oficial, expedit com a màxim en els 3 mesos anteriors a la realització de la prova, 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 del procés selectiu. Només
hauran de presentar el certificat aquelles persones aspirants que hagin superat la prova de
cultura general.
Per a la realització d'aquesta prova, les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba i
calçat esportiu.
Per realitzar aquestes proves, l'òrgan de selecció comptarà amb l'assessorament de persones
tècniques especialitzades en educació física.
7.4. Quarta prova.- Prova de català: Consistirà en la realització d’una prova de nivell intermedi
B2 de la Direcció General de Política Lingüística de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya. Aquesta prova serà eliminatòria i es qualificarà com a “apte/a” o “no apte/a”.
Quedaran exempts de la realització d’aquesta prova els/les aspirants que acreditin el seu
coneixement del català amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística o títols
equivalents al nivell B2 o superiors. També aquells que, en algun procés de provisió de places
de personal funcionari, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua
catalana d’aquest mateix nivell o superior, sempre i quan aportin la documentació que ho
acrediti.
Per realitzar aquesta prova, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones
tècniques especialitzades en normalització lingüística.
7.5. Cinquena prova-. Psicotècnic: Aquesta prova serà de caràcter obligatori i eliminatori.
Consistirà en la superació de diferents proves psicotècniques i entrevista de capacitació
professional, realitzada pel mateix especialista que dirigeix les proves psicotècniques, per tal
de comprovar l’adaptació de les persones aspirants al perfil adequat per a l’exercici de les
funcions policials.
La prova es valorarà com a “apte/a” o “no apte/a”.
A les entrevistes hi estarà present, com a mínim, un membre del Tribunal juntament amb el
tècnic o tècnica especialitzada en proves psicotècniques.

No obstant el que disposa aquest apartat, aquesta prova i les següents es duran a terme una
vegada finalitzada la fase de concurs, i l'òrgan qualificador cridarà inicialment a les 5 persones
aspirants que hagin obtingut la millor puntuació en la part del procés selectiu que s’hagi
celebrat (concurs oposició) per fer aquest exercici.
7.6. Sisena prova-. Reconeixement mèdic: realitzat per comprovar que els o les aspirants no
presenten cap causa física d’exclusió. La prova de caràcter obligatori i eliminatori, es valorarà
com a “apte/a” o “no apte/a”. El quadre d’exclusions mèdiques es relaciona a l’ANNEX III.
7.7. Setena prova.- Superació curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
El tribunal proposarà a l'Alcaldessa que es nomeni com a personal funcionari en pràctiques a
la persona que hagi aprovat totes les proves anteriors de la fase de l'oposició, d’acord amb la
vacant convocada.
La persona en pràctiques haurà de seguir amb aprofitament un curs selectiu específic a
l'Institut de Seguretat Publica de Catalunya, a excepció d'aquella persona que, en la fase
d'admissió, aporti un diploma acreditatiu d'haver superat el curs corresponent de l'Escola de
Policia de Catalunya de d'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. En aquest cas, passarà a
ser personal funcionari en pràctiques i, d'acord amb l'apartat 7.8, iniciar la següent fase de
pràctiques professionals.
La qualificació del Curs de Formació Bàsica serà d'apte o no apte sens perjudici que l'Institut
esmentat emeti puntuació. L’aspirant declarat no apte queda exclòs del procés selectiu i perdrà
tots els drets a ser nomenat personal funcionari de carrera
7.8. Vuitena prova.- pràctiques professionals desprès de la realització del Curs de Formació
Bàsica, és necessari superar un període de practiques de 6 mesos al municipi.
Les pràctiques són obligatòries i eliminatòries, i es valorarà en base a dos informes
independents de diferents comandaments de la Policia Local. Els informes seran trimestrals i la
qualificació serà d'apte o no apte.
La persona que obtingui la qualificació de no apte en dos períodes de pràctiques serà
declarada automàticament no apte en la fase de pràctiques. La persona que obtingui la
qualificació de no apte en el segon període de pràctiques serà declarada automàticament no
apte en la fase de pràctiques. Els informes a que fa referència l'apartat anterior han de
considerar diversos factors conductuals de cada aspirant, bàsicament: els coneixements del
treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la
disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la iniciativa, la
confiança en les pròpies capacitats, el judici pràctic i l'autocontrol.
La superació dels curs selectiu i del període de pràctiques són condicions indispensables per a
obtenir el nomenament de personal funcionari de carrera.
L’aspirant que sigui considerat no apte en alguna d’aquestes proves quedarà eliminat del
procés selectiu.
En el cas que l’aspirant no hagi superat aquesta fase, bé renunciï durant la mateixa o a la
finalització d'aquesta, abans del seu nomenament com a funcionari de carrera, l'òrgan
proposarà el nomenament com a funcionari en pràctiques la següent persona de la llista, per
estricte ordre de puntuació, sempre que aquesta hagi superat tot el procés de selecció, anterior
al curs selectiu.
La persona que hagi superat el període de pràctiques serà proposada a l'Alcaldia per al seu
nomenament com a personal funcionari de carrera.
7.9 La qualificació de cada aspirant s’obtindrà sumant a les qualificacions obtingudes a la fase
d’oposició, les obtingudes a la fase de concurs.
Per tal de poder seleccionar els/les candidats amb la major puntuació que hauran de realitzar
les proves cinquena i sisena la valoració de mèrits es farà després d’haver celebrat la quarta
prova (corresponent a l’exercici de català), es sumaran les qualificacions obtingudes fins aquell
moment a la fase d’oposició i la puntuació obtinguda a la valoració dels mèrits d’acord amb el
barem següent:

8. Mèrits a valorar pel Tribunal
Puntuació màxima
8.1 Antiguitat
Es valorarà l’experiència per haver exercit com agent de la policia local
a Per haver exercit com agent del cos de policia
0,75 punts/mes
local a municipis de menys de 10.000 habitants
complert
b Per antiguitat en d’altres cossos policials o a
0,15 punts/mes
municipis de més de 10.000 habitants
complert

4,50 punts

Puntuació màxima
8.2 Titulació acadèmica
Es valoraran les titulacions superiors a la requerida a la convocatòria
a Batxillerat superior o equivalent
b Grau universitària o equivalent

1,50 punts

3,50 punts
1,00 punt

0,75 punts
1,50 punts

Puntuació màxima
8.3 Formació professional
3,00 punts
Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb
les funcions pròpies de la categoria d’agent, sense que pugui comptabilitzar-se el curs
de formació bàsica.
a Per cursos de durada inferior a 20 hores
0,30 punts cada un
b Per cursos de 21 a 60 hores
0,45 punts cada un
c Per cursos de 61 a 100 hores
0,60 punts cada un
d Per cursos de durada superior a 100 hores
0,90 punts cada un
Puntuació màxima
8.4 Coneixement de la llengua catalana
1,50 punts
Es valoraran els certificats superiors al nivell B2 de la Direcció General de Política
Lingüística
Puntuació màxima
8.5 Recompenses i distincions
Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de
policia local o de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin
rellevants en relació amb les funcions de la categoria d’agent

1,50 punts
0,30 punts
cadascun/a

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 durada inferior a 20 hores.
9. Llista d’aprovats
9.1. Finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal publicarà la relació d’aprovats per
ordre de puntuació en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en funció dels criteris marcats en les
presents bases i elevarà la proposta de nomenament que haurà de correspondre a l’aspirant
que hagi obtingut més puntuació.
En cas d'empat, l'ordre s’establirà atenent, en primer lloc, a favor de la persona que hagi
obtingut major puntuació en la fase d’oposició i de persistir l'empat, segons la puntuació de la
prova teòrica- practica. Si encara persistís l'empat, es faculta al Tribunal per la pràctica d'una
prova d'aptitud relacionada amb les funcions pròpies de la placa convocada.
9.2. Contra l’actuació del Tribunal es podrà interposar recurs d’alçada davant el President de la
Corporació Local en el termini i els efectes que estableix la Llei 39/2015.
10. Presentació de documentació
L’aspirant proposat, presentarà davant del Servei de Recursos Humans, en el termini de 10
dies naturals, comptats a partir de la publicació de la llista, els documents originals acreditatius
de les condicions que s’exigeixen a les bases de la convocatòria i la justificació documental
dels requisits exigits per aquesta convocatòria.
Aquelles persones que tinguin la condició de funcionaris públics estaran exempts de justificar
documentalment les condicions i requisits ja demostrats per obtenir el seu anterior

nomenament, presentant la certificació de l’administració Pública de la qual depenguin que
acrediti la seva condició i totes les circumstàncies que constin al seu full de serveis.
Si en el termini indicat i exceptuant els casos de força major, el/la candidat/a proposat/a no
presentés la seva documentació o no reunís els requisits exigits, no podrà ser nomenat/da i
quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què
hagués pogut incórrer per falsedat a la instància on sol·licitava prendre part en el procés
selectiu. En aquest cas el President del Tribunal formularà proposta en favor de la persona
aspirant següent que per ordre de puntuació havent aprovat no se l’hagi proposat per
nomenar-lo/a per manca de plaça.
11. Borsa de treball.
Per la prestació de serveis de caràcter temporal que resultin necessaris en la mateixa
categoria, es constituirà una borsa de treball amb la resta de persones aspirants que hagin
superat el procés selectiu i no hagin obtingut plaça. Amb aquests efectes, el Tribunal remetrà,
juntament amb l’acta de la darrera sessió, una llista de resultats on hauran de figurar, per ordre
de puntuació, tots/es els/les candidats/es que hagin superat les proves i no hagin obtingut les
places convocades. Aquesta llista tindrà una vigència de 2 anys, fins al seu esgotament o fins
que es constitueixi una nova, i determinarà l’ordre en el que es succeiran els nomenaments
interins.
El manteniment de l'ordre de la llista estarà condicionat a la superació de la prova mèdica en el
moment de la crida, per part de l'aspirant (si no ho ha fet anteriorment) així com a la superació
de la prova psicotècnica (si no ho ha fet anteriorment).
La borsa de treball resultant d’aquest procés de selecció tindrà una vigència de dos anys. En
cas que l’Ajuntament de Vacarisses convoqui procés selectiu del mateix perfil professional dins
d’una Oferta pública d’Ocupació, aquesta borsa quedarà sense efectes i es reemplaçarà pels
resultats del nou procés.
12. Disposició addicional.
En el cas que el dia i hora de realització de les proves (excepte la prova d’aptitud física) alguna
de les dones aspirants es trobi en les següents situacions:
a) hospitalitzada per embaràs de risc
b) hospitalitzada per causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest
c) sigui mare lactant i consideri que durant la realització d'alguna de les proves li coincidirà
amb la lactància del seu nadó.
L’òrgan de selecció articularà els mecanismes necessaris per tal de possibilitar-li la realització
de la prova/es en el centre hospitalari o dependència on es trobi (cas a i b), dins el límit
territorial de la província de Barcelona, sempre i quan sigui factible que aquesta execució es
dugui a terme el mateix dia i hora en que ho facin la resta de persones aspirants convocades o
adaptarà la realització de la prova a les seves circumstàncies (cas c).
Per tal que l’òrgan de selecció habiliti aquest dispositiu, les aspirants que prevegin trobar-se el
dia/dies de realització de les citades proves en les situacions esmentades a l'anterior paràgraf,
hauran d'informar del seu estat a l’òrgan de selecció mitjançant correu electrònic enviat a
l'adreça montorobr@vacarisses.cat tot indicant que es tracta d'una aspirant en previsió de part,
especificant les seves dades, així com dates de previsió del part o lactància i centre hospitalari
o dependència on es trobi. El termini establert per formalitzar aquesta petició serà de 5 dies
hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la data de realització de la prova
corresponent.
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 l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
quedarà condicionada a:
1. La superació en la següent convocatòria d'accés, si escau, de les proves físiques
posposades.

2. No estar inclosa en cap de les causes d'exclusió mediques que s'indiquen en la següent
convocatòria.
3. La que els correspongui per la seva qualificació global obtinguda en la fase de l'oposició.
13. Disposicions finals.
13.1 Tots els actes derivats del desenvolupament del procés selectiu regulat per aquesta
convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i tindran tots els efectes de
notificació als interessats d’acord amb el que estableix l’article 45.1 de la Llei 39/2015, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
13.2 En tot allò no previst a les presents bases, en el procés selectiu serà d’aplicació
específica el Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés,
promoció i mobilitat de les policies locals, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, el 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, el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel
qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, i les demés normes generals que
siguin d’aplicació.
13.3 La convocatòria, les seves bases i aquells actes administratius que es derivin d’aquesta i
de les actuacions del Tribunal, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en la forma
establerta per la Llei 39/2015, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
ANNEX I. TEMARI.
TEMA 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals.
TEMA 2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.
TEMA 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006. Drets i deures de l’àmbit civil i social,
l’àmbit polític i de l’Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l’Estatut.
TEMA 4. La Generalitat de Catalunya, el Parlament i el Consell Executiu. Competències de la
Generalitat en matèria de seguretat.
TEMA 5. El Municipi. Concepte i elements, Les potestats municipals. Competències
municipals.
TEMA 6. Les ordenances i els bans. Concepte. Règim d’aprovació. Destinataris. Control del
seu compliment.
TEMA 7. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment
administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis.
TEMA 8. L’Ajuntament de Vacarisses. Organització municipal. Òrgans de Govern. Estructura
organitzativa.
TEMA 9. La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat:
concepte, missió i objectius de la policia. Normes bàsiques d’actuació. Els diferents cossos
policials de l’Estat espanyol.
TEMA 10. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies Locals. Estructura i Organització de la
Policia Local. Funcions en llur àmbit d’actuació. Principis bàsics d’actuació.
TEMA 11. La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació del Sistema de Seguretat de Catalunya.
TEMA 12. La Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
TEMA 13. Ètica i deontologia professional. Declaració Universal dels Drets Humans de l’ONU.
Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu de la Policia. Codi ètic de la Policia de
Catalunya.

TEMA 14. La Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Permisos i
llicències de conducció. Classes. Condicions dels vehicles per poder circular.
TEMA 15. La conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o estupefaents. Regulació i
control.
TEMA 16. El Codi Penal. Els delictes. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
Persones responsables dels delictes i les penes.
TEMA 17. La detenció. Forma de practicar-la. Supòsits. Drets de la persona detinguda.
TEMA 18. La normativa de trànsit: llei de bases i text articulat. Competències dels ajuntaments.
TEMA 19. Reglament general de circulació: conceptes generals i normes de comportament
vehicles, vianants i animals.
TEMA 20. L’Ordenança reguladora de tinença d’animals domèstics de Vacarisses.
L’Ordenança general de convivència ciutadana, via pública i medi ambient.
ANNEX II. PROVES FÍSIQUES
1. COURSE NAVETTE
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA
POSICIÓ INICIAL: dempeus a la zona assignada, darrere de la línia de sortida. –
DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA: córrer durant el màxim de temps que es pugui en un
traçat d'anada i tornada de 20 metres, seguint la velocitat que s'imposa i que augmenta cada
minut. Una banda sonora emet sons a intervals regulars que indiquen al subjecte el moment en
què s'ha de trobar a un extrem o en l'altre del traçat.
La velocitat serà imposada mitjançant una banda sonora que emet sons a intervals regulars.
S'ha d'ajustar la velocitat de manera que es coincideixi en un costat o en l'altre del traçat de 20
metres quan s'emeti el so. La velocitat és lenta al principi, però augmentarà progressivament
cada minut.
L'objectiu de la persona aspirant és completar el major nombre possible de rectes, o bé seguir
el ritme imposat durant el màxim de temps possible. En aquest moment s'anotarà el nombre de
rectes anunciat. Aquest serà el resultat. La durada de la prova serà diferent segons la capacitat
del subjecte.
Directrius de sortida: “La sortida s'efectuarà d'aquí a 30 segons. Col·locats/ades sobre la línia
de sortida, correu el màxim de temps possible mantenint-vos dins del vostre carrer.
En arribar a l'altre extrem de la línia, pivoteu sobre un peu i canvieu de sentit. Els viratges no
són permesos. La prova començarà quan sentiu el senyal sonor, és a dir, d’aquí a 5 segons, 4,
3, 2, 1. pip”.
AVALUACIÓ: s'anotarà la darrera recta completada, abans que el subjecte abandoni la prova o
se’l faci abandonar per no poder seguir el ritme imposat per la cinta magnètica.
En el moment que soni el senyal caldrà que el subjecte estigui situat amb tot el cos com a
màxim a un metre de la línia de pivotar (dins la zona de senyal) corresponent, per tot seguit
trepitjar-la.
VALORACIÓ: la puntuació de la prova es farà d'acord amb el barem establert.
DESCRIPCIÓ GRÀFICA:

2.ABDOMINALS
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA
POSICIÓ INICIAL: la persona aspirant es col·locarà estirada a terra amb les cames
flexionades 90 graus, els peus una mica separats i els dits de les mans entrellaçats darrere del
clatell. Els peus estaran subjectats pel mitja que determini el personal tècnic de les proves o bé
per un company/a, que podrà asseure’s sobre els peus de la persona que fa la prova.
DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA: després del senyal de la persona que avalua, la
persona aspirant haurà de fer el major nombre de vegades el cicle de flexió i extensió de la
cintura (abdominal) durant 1 minut. Durant tota la prova les cames hauran de mantenir-se
flexionades 90 graus. Així mateix, els dits de les mans s’hauran de mantenir entrellaçats en
contacte amb el clatell fins a l’acabament de l’exercici. –
AVALUACIÓ: només es comptaran els abdominals que el subjecte faci correctament, és a dir,
mantenint la posició correcta: amb mans entrellaçades i darrere del clatell i peus a terra, tota
l’esquena ha de tocar el terra cada cop que es retorni a la posició inicial i els dos colzes han de
tocar els genolls en pujar.
VALORACIÓ: es farà un sol intent, i es registrarà el nombre total dels cicles, és a dir,
abdominals, efectuats durant el minut (1’) de durada de la prova. La puntuació de la prova es
farà d'acord amb el barem establert.
DESCRIPCIÓ GRÀFICA:

La posició de l’esquena, les cames i els peus del dibuix és correcta, però no així la posició de
les mans, que han d’estar entrellaçades i darrere del clatell.
3. LLANÇAMENT DE PILOTA MEDICINAL
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA.
POSICIÓ INICIAL: la persona aspirant es col·locarà dempeus, darrere la línia de llançament
(sense trepitjar-la en cap moment) amb els peus paral·lels separats a l’amplada de les
espatlles. El cos estarà col·locat en direcció a la zona de caiguda i amb la pilota medicinal (3
kg) agafada amb ambdues mans simètricament. –
DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA: des de la posició inicial, al senyal de la persona que
avalua, el subjecte elevarà, amb ambdues mans, la pilota per sobre i per darrere del cap i
simultàniament podrà estirar el tronc, flexionar els braços i les cames, aixecant els talons però
sense desenganxar les puntes del peu del terra (és a dir, sense saltar durant el llançament). A
partir d’aquí, es farà un llançament explosiu i potent cap endavant amb l’objectiu de desplaçar
la pilota medicinal de 3 kg tan lluny com sigui possible. Per fer aquesta prova es permet l’ús de
faixes o cinturons. –
AVALUACIÓ: la persona aspirant podrà fer dos intents consecutius. Es comptabilitzarà la millor
marca dels dos intents efectuats. Es mesura des de la línia de llançament fins a l’empremta
més propera deixada al terra per la pilota. El llançador/a no podrà desplaçar-se més enllà de la
línia del llançament. Si ho fa, el llançament es considerarà nul, i no es podrà tornar a repetir.
No es permet en cap cas fer passos previs al llançament.

VALORACIÓ: la persona aspirant podrà fer dos intents consecutius. Es comptabilitzarà la millor
marca dels dos intents efectuats. La puntuació de la prova es farà d'acord amb el barem
establert.
DESCRIPCIÓ GRÀFICA:

4. SALT VERTICAL
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA
POSICIÓ INICIAL (I) MARCATGE DE L’ALÇADA: la persona aspirant es col·locarà lateralment
a la paret, de manera que tot el dors hi estigui en contacte. Els peus estaran junts, el tronc
recte i un dels braços (amb el qual farà la marca) estarà completament estirat (el colze no pot
estar flexionat).
POSICIÓ INICIAL (II) PER AL SALT: la persona aspirant es col·locarà lateralment al costat de
la paret, a uns 20 cm aproximadament. El tronc ha d’estar recte, els braços caiguts al costat
del cos i les cames estirades. Els peus, paral·lels a la paret, amb una obertura aproximada a
l’amplada de les espatlles.
DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA: la persona aspirant podrà inclinar el tronc, flexionar
diversos cops les cames (sense desenganxar els peus de terra), balancejar els braços per fer
un moviment explosiu de salt cap a amunt. Durant la fase de vol, haurà d’estendre al màxim el
tronc i el braç més proper a la paret, i fer una marca amb un guix tant amunt com sigui
possible.
AVALUACIÓ: no es podrà girar el cos durant l’execució. Si no es fa cap marca, el salt es
considerà nul i no es podrà repetir. - VALORACIÓ: la persona aspirant podrà fer dos intents
consecutius. Es comptabilitzarà la millor marca dels dos intents efectuats. La puntuació de la
prova es farà d'acord amb el barem establert.
DESCRIPCIÓ GRÀFICA:

5. VELOCITAT
DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

POSICIÓ INICIAL: la sortida es dóna en posició dempeus, ambdós peus per darrere de la línia
de sortida i sense tocar-la.
DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA: el cronòmetre es posarà en marxa quan la persona
aspirant iniciï la cursa. Es pararà el cronòmetre quan travessi la línia d’arribada.
AVALUACIÓ: no està permès l’ús de sabatilles amb claus. Només hi haurà un intent.
VALORACIÓ: la puntuació de la prova es farà d'acord amb el barem establert.
DISTÀNCIA: Córrer al màxim de les possibilitats 40 metres.
BAREM D’APTITUD FÍSICA HOMES
BAREM D’APTITUD FÍSICA HOMES
PUNTS
COURSE NAVETTE
10
13
9
12
8
11
7
10
6
9
5
8,5
4
8
3
7,5
2
7
1
6,5

LLANÇAMENT
12
11
10,5
10
9
8
7,5
7
6,5
6

ABDOMINALS
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

SALT VERTICAL VELOCITAT
50
6’’7
48
6’’9
46
7’’1
44
7’’4
42
7’’8
40
8’’4
38
8’’8
36
9’’1
34
9’’3
32
9’’6

PUNTS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ABDOMINALS
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

SALT VERTICAL VELOCITAT
44
7’’6
42
8’’
40
8’’4
37
9’’
35
9’’2
30
9’’5
28
9’’7
24
9’’8
20
9’’9
18
10

PUNTS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

BAREM D’APTITUD FÍSICA DONES
BAREM D’APTITUD FÍSICA DONES
PUNTS
COURSE NAVETTE
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6,5
5
6
4
5,5
3
5
2
4,5
1
4

LLANÇAMENT
8
7
6,5
6
5,8
5,5
5
4,5
4
3,5

BAREM DE PUNTUACIONS PER EDAT
Es considera apte aquell/a aspirant/a que obtingui una puntuació mitjana mínima en l’escala
respectiva:
Edat inferior a 35 anys .........5
De 35 a 44 anys ...................4
De 45 a 49 anys ...................3
De 49 a 55 anys ...................2
ANNEX III. QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES
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.
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. Linfoedema.
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 genitourinal.
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.
3.2. Disfuncions urogenitals cròniques.
3.3. Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidrofrenosi.
3.4. Litiasi del tracte urinari crònica.
3.5. Prolapse genital femení. Endometrosi.
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 deglutació, 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. 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 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 orgànic que incapaciti
per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.
7.3. Trastorn mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.
7.4. Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció de
metabòlics d’abús de drogues 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. Cicatrius que per la seva extensió, profunditat i estètica puguin comprometre la funció
policial o facilitar la identificació.
11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
Comportarà l'exclusió de la convocatòria el fet de tenir tatuatges que compleixin alguna de les
característiques següents:
-

Situats als braços i on, amb la uniformitat d'estiu i per a cada braç, la seva part visible
superi, de manera individual per a cada tatuatge o en el seu conjunt, els 70 centímetres
quadrats d'extensió en el seu contorn.

-

Situats al cap.

-

Amb un contingut contrari als principis, valors i competències establerts en el Codi d'ètica
de la Policia de Catalunya (Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer).

11.6. 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.”
Vacarisses, 2 d’abril de 2019.

Antoni Masana i Ubach
L’Alcalde de Vacarisses

