
 
 
 

BASES PER A LA COBERTURA DE CINC PLACES DE CAPORAL/ A/A DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ. 

 

1.- OBJECTE 
 
L’objecte de les presents bases és la regulació del procés de selecció per la 
cobertura, mitjançant promoció interna, de cinc places de caporal/a vacants a la 
plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en aquells 
aspectes que no es regulessin a les bases generals aprovades per  decret de la 
Alcaldia núm. D20080001000127, de 14 de gener de 2008. 
 

2.- CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA: 
 
Tipus de personal: funcionari. 
Denominació: Caporal/a de Policia Local 
Grup: C2 
Escala: Administració Especial 
Subescala: Serveis Especials. 
Classe: Policia Local 
Sistema de selecció: promoció interna 
 

3.- REQUISITS ESPECÍFICS 
 
Per a ser admès i, en el seu cas, prendre part en aquesta convocatòria, els 
aspirants hauran de reunir amb anterioritat a la finalització del termini de 
presentació d'instàncies, els següents requisits: 
 
3.1.- Ser ciutadà espanyol, d’acord amb la legislació vigent. 
3.2..- Tenir una antiguitat mínima de 2 anys com a funcionari de carrera a 
l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia 
local, categoria agent de l’Ajuntament de S. Joan Despí. 
3.3.- Titulació: Graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic 
corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a 
formació professional de primer grau o equivalents.. En cas de títols 
equivalents, s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent. 
3.4.- Nivell de català requerit: Grup B. 



3.5.- No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat/a per 
sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat 
separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració 
pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que 
l’aspirant ho acrediti mitjançant el document oficial. 
3.6.- No trobar-se sotmès en cap dels supòsits d’incapacitat o incompatibilitat 
previstos en la normativa reguladora sobre la matèria. 
3.7.- No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el 
desenvolupament de les corresponents funcions. 
3.8.- Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada. 
3.9.- Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ser 
encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de juliol i 
les disposicions que la despleguin. 
3.10.- Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, 
serveis especials, servei en comunitats autònomes o serveis en altres 
administracions. 
 
 

4.- PROCÉS SELECTIU 
 
4.1.- FASE D’OPOSICIÓ.  
 
4.1.1.-   Prova específica  per demostrar el coneixement del català requerits a 
les bases.  
 
 
4.1.2.- Prova teòrica i/o pràctica ,  Consistirà a resoldre per escrit en un temps 
màxim de 3 hores, casos teòrics i/o pràctics relacionats amb les funcions 
pròpies de la plaça i que versaran sobre continguts del temari específic 
d’aquesta convocatòria. Si el Tribunal ho considera adient, els aspirants hauran 
de llegir la prova davant de l’òrgan de selecció, que està facultat per fer 
preguntes als aspirants sobre qüestions objecte de la prova. Aquesta prova es 
valorarà entre 0 i 10 punts i la puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts. 
 
4.1.3.-Bateria de test psicotècnics : Consistirà en la realització de proves 
aptitudinals i de personalitat. Les proves aplicades estaran formades per 
bateries de tests objectius que compleixen els requisits de validesa i fiabilitat i 
han estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de 
població que permet garantir la confiança en els resultats obtinguts. Aquestes 
proves s’adequaran a l’exercici de les funcions policials pròpies de la categoria 
objecte d’aquest concurs.  
Les proves de personalitat estaran orientades a acreditar les següents 
competències: lideratge i influència en el grup, comunicació, recerca de 
solucions i gestió de persones. També es realitzarà una entrevista personal per 
tal d’aprofundir i d’integrar tots els elements i competències anteriorment  
explorats.  
Per la realització d’aquestes proves, el Tribunal, s’assistirà del personal tècnic 
necessari. 
La puntuació, de 0 a 10 punts es repartirà de la següent manera: 



• Prova aptitudinal: 2 punts. 
• Test de personalitat que mesura les competències abans descrites: 4 

punts. 
• Entrevista personal: 4 punts” 

 
 
4.2.- FASE DE CONCURS 
 
Aquesta fase no té caràcter eliminatori i consistirà en la valoració per part del 
Tribunal dels mèrits al·legats i justificats pels aspirants, d’acord amb el següent 
barem i amb un màxim de 10 punts: 
 
a) Per antiguitat la categoria d’agent (sense considerar els 2 anys que 
s’exigeixen com a requisit), a raó de 0,5 punts per any fins a un màxim de 2,5 
punts. 
 
b) Per assistència a jornades i cursos de formació realitzats en centres públics 
o privats de reconeguda solvència a judici del Tribunal i que tinguin relació 
directa amb la plaça a cobrir, a raó de 0,01 punts per hora lectiva fins un màxim 
de 3,5 punts. 
(En el cas de no acreditar les hores lectives, es computaran 5 hores per 
jornada o curs) 
 
c) Per tenir una titulació de català equivalent al nivell C de la Secretaria de 
Política Lingüística o equivalent, 1 punt. 
 
d) Per la qualitat del treball desenvolupat com a agent i/o caporal a la policia 
local de S. Joan Despí, segons l’informe presentat al Tribunal per dos sergents  
de la policia local de S. Joan Despí en els que s’avaluarà la qualitat del treball 
realitzat per cada aspirant en base als factors que es relacionen en l’annex. 2, 
Pel la qualitat del treball com a agent........ 1,5 punts. 
Per la qualitat del treball com a caporal ..... 1,5 punts. 
 (Cada un dels factors s’avaluarà com a insuficient, ajustat, bó o molt bó) 
 
 
5.- NOMENAMENT DE FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES  
 
El Tribunal farà pública la relació d’aspirants que hagin superat les fases del 
procés selectiu, seguint l’ordre de puntuació, sense que en cap cas el nombre 
d’aspirants seleccionats superi el nombre màxim de places convocades.  
 
L’òrgan seleccionador remetrà aquesta relació a l’Alcaldia-Presidència per a 
que realitzi el corresponent nomenament com a funcionaris en pràctiques. 
 
Els aspirants proposats presentaran al departament de Recursos Humans de la 
Corporació en el termini de vint dies naturals a partir de la publicació de la llista 
de seleccionats i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les 
condicions que s’exigeixen a la base vuitena de les bases generals. 
 



En el cas que els aspirants proposats no pressentin la documentació requerida, 
l’òrgan competent durà a terme el nomenament dels que, havent superat les 
tres primeres fases del procés selectiu, es corresponguin amb el nombre de 
places a cobrir com a conseqüència de l’anul·lació i figurin al següent lloc al 
corresponent al nomenament anul·lat i superin la prova mèdica. 
 
Durant el període de pràctiques, els aspirants restaran en la situació 
administrativa que correspongui respecte a la seva plaça d’origen. 
 
5.1.-CURS SELECTIU I PERIODE DE PRÀCTIQUES.  
 
Curs selectiu:  Consistirà en la superació del curs de formació per l’accés a la 
categoria d caporal/a que organitza el Institut Seguretat Pública de Catalunya. 
Si no aprovés el curs en la primera convocatòria a la que assisteixi, l’aspirant 
quedarà decaigut en tots els seus drets referents a aquest concurs oposició. 
 
Estaran exempts de realitzar aquest curs els aspirants que portin certificat que 
acrediti que hagin superat el curs bàsic de la mateixa escola amb anterioritat, o 
el d’un altre centre equivalent. L’equivalència s’haurà d’acreditar mitjançant 
l’aportació d’un certificat lliurat per el Institut Seguretat Pública de Catalunya. 
 
Durant la seva esta al Institut Seguretat Pública de Catalunya l’alumnat resta 
sotmès al Decret 292/1995, de 7 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de Règim Interior de el Institut Seguretat Pública de Catalunya, sens perjudici 
de la normativa que els hi sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació 
administrativa. 
 
Període de pràctiques : Després de la realització del curs de formació els 
aspirants hauran de superar un període de pràctiques de 6 mesos al municipi.  
 
Aquest període de pràctiques és obligatori i eliminatori i es valorarà com a apte 
o no apte en base a dos informes independents de diferents comandaments de 
la Policia Local  de rang superior a caporal/a, designats pel Cap de la Policia 
local, els quals hauran de tenir en consideració els factors que s’assenyalen a 
l’annex 2 i 3. 
 
Aquesta fase tindrà la consideració de fase final del procés selectiu. Aquells 
aspirants que no assumeixin el nivell suficient d’integració i eficiència la lloc de 
treball objecte de la convocatòria seran declarats no aptes per resolució 
motivada de la Presidència de la Corporació, amb tràmit d’audiència previ, i 
perdran en conseqüència tots els drets al seu nomenament com caporal/as, 
que en cap cas no pot donar dret a indemnització. 
 
La no superació del curs selectiu i del període de pràctiques suposarà 
l’eliminació de l’aspirant, quedant facultat l’Alcalde per nomenar en pràctiques 
els següents aspirants de la llista, sempre que aquest hagin superat tot el 
procés de selecció fins la realització del curs selectiu de el Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, que seran la següent fase que hauran de superar. 
 



 

6.- NOMENAMENT DE FUNCIONARI DE CARRERA I PRESA DE 
POSSESSIÓ 
 
Els aspirants que superin el curs selectiu i el període de pràctiques, seran 
nomenats funcionaris de carrera per part de l’òrgan competent, sense 
necessitat de proposta prèvia del Tribunal. 

 

Annex  1 
 
1. Sistema de Seguretat pública de Catalunya a Sant Joan Despí: Junta Local 

de Seguretat. Coordinació i col·laboració entre cossos policials. Normes 
bàsiques de coordinació i col·laboració. Competències específiques i 
competències compartides. 

2. Ordenança municipal de civisme i convivència a Sant Joan Despí. 

3. Mobilitat i Seguretat viària. Normativa reguladora i Procediment 
sancionador. Tipificació i confecció de denúncies.  

4. Accidents de trànsit. Prevenció i actuació. 

5. Paper de la Policia Local en matèria de Protecció Civil.  

6. La protecció del medi ambient. El delicte ecològic. 

7. Delictes contra les persones. 

8. Delictes contra la seguretat viària: procediments d’actuació. 

9. Delictes contra la Salut Pública. 

10. Delictes i faltes contra el patrimoni: robatoris, furts, robatori i furt d’ús de 
vehicles. 

11. Policia administrativa. Principals infraccions a les ordenances municipals. 

12. Esdeveniments culturals i esportius: ordenació del trànsit. Col·laboració i 
coordinació amb altres ens i departaments municipals. Organització del 
servei policial. 

13. Obres i ocupacions de la via pública: tramitació administrativa i ordenació i 
regulació del trànsit. 

14. Actes, atestats i diligències.  

15. La detenció: Supòsits legals en què és procedent. Excepcions per raó de les 
persones. Detenció de menors. Drets del detingut. Habeas Corpus 

16. Intervenció amb menors i incapacitats. Intervenció amb estrangers. 
Intervenció amb persones amb fur. 

17. Violència masclista: legislació aplicable. Circuit local d’atenció a víctimes de 
violència masclista. Actuació policial en relació a les ordres de protecció. 



18. Sistemes de control de seguretat. Alarmes. Videovigilància. Normativa i 
protocols d’actuació. 

19. Sistemes d’informació i noves tecnologies en un cos policial: NIP-SIP, 
sistemes d’informació corporatius, tramitació i traspàs de la informació, 
implantació de dispositius mòbils. 

20. Protecció de dades personals: legislació. Aplicació de la normativa en els 
procediments normalitzats de la Policia Local de Sant Joan Despí. 

21. Atenció al ciutadà: atenció telefònica, resolució de conflictes, tramitació de 
queixes. 

 
Annex 2:  
 
Factors a considerar per l’avaluació del treball co m a agent: 
 
� Coneixements pràctics bàsics per al desenvolupament del lloc de treball 
� Aplicació de la formació a les tasques pròpies del lloc de treball. 
� Complir els terminis en la realització dels informes diligències, gestions, etc. 
� No cometre errors en els expedients, atestats i procediments. 
� Complir els procediments de seguretat en les actuacions. 
� Realitzar els serveis seguint els protocols d’actuació establerts quan n’hi 

hagi. 
� Prestar atenció personalitzada al ciutadà fins trobar la solució al problema 

plantejat. 
� Complir les exigències de confidencialitat en la protecció de dades de 

caràcter personal 
� Estar en bona forma física. 
� Denunciar les infraccions observades. 
� Utilitzar sempre la salutació policial en qualsevol intervenció. 
� Correcció en l’atenció telefònica. 
� Fiabilitat en el desenvolupament de les tasques encomanades. 
� Capacitat d’introduir suggeriments de millora en l’organització del treball 

encomanat. 
� Capacitat d’assumir i dur a terme les tasques encomanades i d’acceptar 

com a propis els resultats del treball 
� Disposició de complir o acceptar suggeriments i indicacions 
� Capacitat de relació i integració en equips de treball 
� Capacitat de relació i col·laboració amb la resta de treballadors/es del seu 

entorn. 
� Ser objectiu i imparcial en l’execució del servei. 
� Tenir un tracte correcte amb el ciutadà i els companys. 
� Capacitat d’autocontrol emocional davant situacions d’estrès. 
�  Capacitat de donar resposta ràpida a les exigències, tant les habituals com 

les noves i imprevistes del lloc. Capacitat de prendre decisions. 
 



 
Factors addicionals a considerar per l’avaluació de l treball com a 
responsable de servei 
 
� Capacitat d’optimitzar la distribució dels recursos disponibles (materials i 

humans) per aconseguir els objectius fixats durant el torn de treball. 
� Capacitat de transmetre convenientment les instruccions rebudes a l’equip 

de treball. 
� Capacitat d’avaluar el treball dels subordinats i d’amonestar o felicitar en 

conseqüència. 
� Capacitat de cohesionar l’equip de treball. 
� Creativitat i iniciativa per resoldre problemes durant el servei. 
 
 
 


