
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

ANUNCI de correcció d'errades a l'Anunci sobre aprovació de les bases i la convocatòria del concurs
oposició, mitjançant promoció interna, d'una plaça de caporal de la Policia Local de la plantilla de personal
funcionari, publicat al DOGC núm. 8408, de 12.5.2021.

Per Decret d'Alcaldia 2021LLDR000798 de data 25 de maig de 2021 es rectificà d'ofici un error material en
l'anunci publicat en data 12 de maig de 2021 amb núm. 8408, sobre la selecció mitjançant promoció interna,
d'una plaça de caporal de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts, i que d'acord amb l'article 109.2 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, es determina que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment,
d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes i, per
tal que consti el següent:

“Tercer.- Publicar els anuncis corresponents de les bases i de la convocatòria al BOPB i al DOGC, i el seu
extracte amb remissió expressa a la publicació del BOE, així com al Portal de Transparència d'aquest
Ajuntament.”

“Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari o funcionària de carrera en la categoria d'agent del
cos de la Policia Local.”

“2. Descripció de la prova teòrica

Consisteix en la resolució d'un qüestionari tipus test de 50 preguntes sobre els temes del temari que figura a
l'annex II.”

“3. Descripció de la prova pràctica

Consisteix en la resolució de 5 preguntes obertes, en base als temes del temari que figura a l'annex II, per tal
d'avaluar les capacitats i aptituds de les persones aspirants per exercir les funcions pròpies de la categoria
objecte d'aquesta convocatòria. Aquest exercici s'haurà de resoldre en un temps inferior a 90 minuts.”

Primera fase: Exercicis de l'oposició

........

“5. Prova mèdica.

Valorada la fase de concurs i d'acord amb la puntuació total del procés de selecció, obtinguda per les persones
aspirants, es convocarà per realitzar la prova mèdica, a la persona aspirant classificada en la primera posició.

Consistirà en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es
detecta en la persona aspirant l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'annex III
d'aquesta convocatòria.

Es qualificarà amb el resultat d'apta/e o no apta/e. La persona aspirant declarada no apta quedarà exclosa del
procés selectiu.

En cas que la persona resultés no apta/e es convocarà a l'aspirant que correspongui d'acord amb l'ordre de
classificació.”

Segona fase: Concurs – Valoració de mèrits

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

“A. Experiència professional:

- Per haver exercit com agent de la Policia Local: 0,35 punts per mes treballat.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8422 - 1.6.20211/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21147029-2021



- Per haver exercit funcions superiors a la categoria d'agent de la Policia Local: 0,25 punts per mes treballat.

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

F. Informe de comandaments

- Es valorarà, mitjançant un informe dels comandaments de la Policia Local corresponent, la qualitat del treball
desenvolupat per la persona aspirant.”

“ANNEX II

TEMARI

NORMATIVA BÁSICA

1. La Constitució espanyola: drets i llibertats (secció 1).

La funció policial en el marc constitucional (art. 104)

2. Llei 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat: articles d'aplicació directa a la Policia Local

3. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

DRET PENAL

1. Dret Penal. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, modificada per les lleis orgàniques
1/2005 i 2/2015, de 30 de març, de modificació de la Llei 10/1995, del Codi Penal.

1.1 Llibre I

Títol I. De la infracció penal

Títol II. De les persones criminalment responsables dels delictes

1.2Llibre II

Títol I. De l'homicidi i les seves formes

Títol III. De les lesions

Títol VIII. Delictes contra la llibertat sexual

Capítol I. De les agressions sexuals

Capítol II. Dels abusos sexuals

Títol IX. De l'omissió del deure de socors

Títol XIII. Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic:

Capítol I. Dels furts

Capítol II. Dels robatoris

Capítol IV. Del robatori i furt d'ús de vehicle

Capítol V. De la usurpació

Capítol IX. Dels danys

Títol XVII. Delictes contra la seguretat col·lectiva:

Capítol III. Dels delictes contra la salut pública (art. 368 a 378)

Capítol IV. Delictes contra la seguretat viària

Títol XVIII. Falsedat:
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Capítol II. Falsedat documental.

Títol XXII. Delictes contra l'ordre públic: Capítol II. De l'atemptat contra l'autoritat, els seus agents i els
funcionaris públics, i de la resistència i desobediència.

Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

TRÀNSIT

1. Llei de Seguretat Viària:

Competències municipals (article 7).

Títol IV Autoritzacions administratives

Capítol II.

Capítol III.

Capítol IV.

Títol V Regim Sancionador

Capítol I, articles 74 a 77

Capítol II, article 80

Capítol IV, articles 83 a 89 i, articles 93 a 96

Capítol VI.

2. Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, Reglament General de Vehicles.

Articles 1 i 10

Capítol V

Capítol VI

Capítol VII

3. Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, Reglament General de Conductors:

Articles: 1, 4, 5, 6,7, 15, 18, 19, 21, 22, 31, 32, 33, 35 i 38

4. Instrucció DGT 2019/S-149 aclariments tècnics i criteris per a la formulació de denúncies de vehicles
lleugers propulsats per motors elèctrics.

5. Reial Decret 443/2001, de 27 d'abril sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors.

POLICIA ADMINISTRATIVA

1. Llei 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.

2. Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes: definicions, classificació de
les armes reglamentàries, armes prohibides i tipus de llicències.

3. Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al
públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives, sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament.

4. Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives:

Articles 1 i 3.

Mesures per a la protecció de la seguretat i la salut. (Article 47.)
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Dret d'admissió. (Articles 50 a 53)

Personal de control d'accés.(Articles 56 a 60)

Horaris.( Articles 71 a 73).

Garanties i responsabilitats. (Articles 76,77 i 80)

Mesures provisionals immediates.(Articles 167 a 171).

Annex I. El catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on
aquests es duen a terme.

NORMATIVA MUNICIPAL

1.Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana de Sant Vicenç dels Horts.

2. Ordenança Municipal de Circulació de Sant Vicenç dels Horts.

3. Ordenança reguladora de la tinença d'animals.

4. Ordenança tipus d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats

recreatives.

5. Ordenança tipus d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.

6. Ordenança municipal d'ocupació de les vies i els espais públics de Sant Vicenç dels Horts.”

Obrir novament termini de presentació de les sol·licituds que serà dins de l'improrrogable de 20 dies naturals
des del dia següent a la publicació de l'extracte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Es fa públic per a coneixement general.

Sant Vicenç dels Horts, 26 de maig de 2021

María Peláez Moreno

Cinquena tinenta d'Alcaldia

(21.147.029)
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