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Exercici de caràcter obligatori i eliminatori. Aquesta prova té per objecte comprovar,
entre d’altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l’aspirant. Es
valorarà d’acord amb el barem de l’annex I d’aquestes bases. Consta de les subproves
que s’especifiquen a continuació:
8.3.1. Circuit d’agilitat:
El seu objectiu és valorar l’agilitat.
Descripció:
Posició inicial: L’aspirant se situarà davant la línia de sortida, asseguda a terra amb les
cames flexionades 90 graus, i amb recolzament de mans i peus i glutis, darrera la línia
de sortida.
Desenvolupament: Al senyal del testador es posarà en marxa el cronòmetre i la persona
aspirant haurà de recórrer un circuit que consta de les habilitats següents:
a) Es desplaçarà fins a situar-se entre dos cons col·locats davant un matalàs, realitzant
una tombarella agrupada frontal amb recolzament de les dues mans sobre el
matalàs.
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“8.3 Tercera prova. Prova d’aptitud física

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Primer.- APROVAR la rectificació de les bases específiques per a la provisió de dues
places de caporal de la Policia Local en règim de funcionari/ària de carrera per mitjà de
promoció interna, aprovades per resolució de l’alcalde de data 1 de març de 2019 i
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 7 de març
de 2019, per tal de corregir un error material en la valoració de la prova física que
consisteix en establir una ponderació que no permet arribar al 100% en la suma
aritmètica de les dues subproves, essent això contradictori amb el paràgraf que indica
que la nota final s’ha d’obtenir a partir de la mitjana aritmètica de les dues subproves.
Atès que la rectificació implica l’eliminació i no la substitució del text, es transcriu el
redactat íntegre de l’epígraf 8.3 de les esmentades bases que s’aprova amb aquesta
rectificació amb el text següent:

B

Per resolució de l’alcalde de data 28 de març de 2019 s’ha aprovat la rectificació de les
bases específiques per a la provisió de dues places de caporal de la Policia Local en
règim de funcionari/ària de carrera per mitjà de promoció interna, aprovades per
resolució de l’alcalde de data 1 de març de 2019. A continuació es transcriu la part
dispositiva de la resolució del dia 28 de març de 2019, per al general coneixement.

https://bop.diba.cat
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Valoració: La persona aspirant disposarà de dos intents no consecutius, i serà vàlid el
millor temps obtingut (en segons i dècimes de segon) entre ambdós. En cas que els dos
siguin nuls no hi haurà possibilitat d’un tercer intent i la persona aspirant quedarà exclosa
de les proves físiques.

A
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Es podran realitzar dos intents
Qualsevol incompliment d’algun dels elements de la prova descrits anteriorment serà
considerat nul (NUL =0).
No es podrà trepitjar la línia de sortida abans de començar l’exercici (NUL =0).
En el desplaçament de l’exercici no es pot desplaçar ni tombar cap obstacle (NUL
=0).
La tombarella s’ha de realitzar sobre l’eix transversal del tronc.
El sac ha d’estar ben col·locat sobre les espatlles abans de traspassar una línia
d’arribada.
La persona aspirant haurà d’obtenir la puntuació d’1 punt per tal que no resti exclosa
del procés de selecció.
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b) Es dirigirà cap a la primera tanca, que passarà pel davant fins a ultrapassar-la, girarà
cap a l’esquerra i passarà per sota de ella. Correrà després cap el plint, que haurà
de sobrepassar amb tot el cos (amb recolzament o sense).
c) Tot seguit es dirigirà cap a la segona tanca, que passarà directament per darrera,
girarà cap a la dreta i passarà per sota d’ella.
d) Anirà ara frontalment cap a la primera tanca, que haurà de saltar sobrepassant-la
amb els dos peus (alçada de les tanques homes 0,9 m, dones 0,8 m.)
e) Recollirà un sac per les nanses o extrems (homes 20 kg i dones 15 kg) que es posarà
sobre les espatlles (ben col·locat abans de continuar la cursa) i transportar-ho amb
el que realitza un recorregut d’anada i tornada (sense tocar el con) fins traspassar la
línia d’arribada i s’aturarà el cronòmetre.

Descripció:





Posició inicial: L’aspirant se situarà darrera d’una de les dues línies paral·leles
pintades a terra i distants entre si 20 metres.
quan senti el senyal d’inici de la prova, l’aspirant ha de córrer cap a l’altra línia, fins
a trepitjar-la, i esperar tornar a sentir un altre senyal que emetrà el magnetòfon.
Cada senyal sonor indicarà que s’ha d’iniciar el desplaçament cap a la línia contrària,
intentant seguir el ritme del magnetòfon, que serà progressivament (cada minut) més
ràpid al llarg de la prova.
L’aspirant repetirà constantment aquest cicle d’anada i tornada fins que no sigui
capaç de trepitjar la línia quan senti el senyal del magnetòfon, moment en el qual
s’acabarà la prova.

Normes:
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L’objectiu de la prova és valorar la potència aeròbica màxima i la capacitat d’adaptació
a l’esforç.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

8.3.2. Cursa de llançadora o navette:

a. Lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial expedit com a màxim tres mesos abans
de la realització d’aquestes. En aquest ha de constar explícitament que “es
reuneixen les condicions físiques necessàries per a realitzar els exercicis de l’Annex
I per a la cobertura de dues places de caporal/a de la Policia Local de Torelló-2019.”
La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del
procés selectiu.
b. És obligatori portar roba i calçat adequat per realitzar la prova.
Per realitzar aquesta prova, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones
tècniques especialitzades en educació física i el lloc de desenvolupament de la prova
serà el pavelló municipal i/o a la zona esportiva.
L’ordre de realització dels diferents exercicis de la prova física vindrà determinat per
l’organització de les persones aspirants en els grups que determini el tribunal.
L’exercici es qualificarà com a apte/a o no apte/a. Serà apte/a si s’arriba a la puntuació
mínima de 4 punts obtinguts de la mitjana aritmètica de la suma del resultat de cada
subprova puntuades d’acord amb el barem que consta a l’annex I d’aquestes bases.
Quedaran eliminades del procés selectiu si no s’arriba a aquesta puntuació, o bé si en
alguna de les subproves n’ha obtingut zero punts.
8.3.4 Les aspirants que el dia de la prova estiguin embarassades o que no hagin
complert les 16 setmanes des del naixement del fill/a:
-

-

Podran realitzar la prova, prèvia presentació del dia de la seva execució d’un
certificat mèdic oficial on consti expressament que la realització de les proves
d’aptitud física recollides a l’annex I d’aquetes bases no representa cap perill per al
seu estat físic i/o de gestació. Aquest certificat serà obligatori i haurà de ser emès
com a màxim 7 dies hàbils abans de la realització de les proves d’aptitud física.
Podran sol·licitar l’ajornament de la realització de la prova física fins a la següent
convocatòria, mitjançant instància presentada al registre general de l’Ajuntament o
registre electrònic. En aquests casos la instància haurà d’anar obligatòriament
acompanyada d’un certificat mèdic, expedit com a màxim 7 dies hàbils anteriors al
registre de la instància, que acrediti la condició d’embarassada o en una situació de
postpart de fins a 16 setmanes de l’aspirant sol·licitant. El termini màxim per
formalitzar aquesta sol·licitud serà de fins a 7 dies hàbils abans de la realització de
les proves d’aptitud física. La presentació d’aquesta documentació en temps i forma
correctes serà obligatòria per tal d’acceptar l’ajornament de la prova.
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8.3.3 Per a la realització d’aquests exercicis físics els/les aspirants han de:
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Es farà un sol intent, i es registrarà el número de l’últim palier anunciat.
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Valoració:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



Només es podrà realitzar un sol intent
La persona aspirant haurà de trepitjar les línies cada 20 m.
La persona aspirant trepitjarà la línia abans de sentir el senyal sonor i sortir després
d’aquest.
En el canvi de sentit no es poden fer girs circulars, s’ha de pivotar.

B





Alternativament, si el vostre domicili és en una altra província, el recurs contenciósadministratiu podrà interposar-se davant els jutjats contenciosos administratius amb
competència territorial a la província de la localitat on residiu.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu
-silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- es podrà interposar recurs
contenció administratiu en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què, d’acord
amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.”

https://bop.diba.cat
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Torelló, 1 d’abril de 2019
L’alcalde, Jaume Vivet Soler
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Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els
Jutjats del Contenciós-Administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
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Tercer.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada,
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.

Data 8-4-2019

Segon.- Publicar la part dispositiva d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en fer referència a la publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
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En cas d’ajornament, les aspirants podran mantenir fins la següent convocatòria la
nota de les proves ja realitzades. Aquesta reserva quedarà condicionada a que les
proves efectuades mantinguin, el següent procés de selecció, els mateixos barems
i condicions que tenen en l’actual. Les aspirants amb reserva de nota hauran de fer,
a la propera convocatòria, la resta de proves no realitzades, seguint l’ordre que
recullin les bases de la nova convocatòria.”

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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