
 
 

 

  

 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
( B A L E A R S )  

En execució del Decret de la Batlia de data 13 de febrer de 2020, es publica la 

modificació de les bases reguladora del procés selectiu per una plaça de policia local a 

l’ajuntament de Montuïri, publicades al BOIB nº.13 de 30 de gener de 2020, aprovades 

pel referit Decret. 

 

Modificació de les Bases  

 

Primera.- La base tercera, punt 2. Presentació de sol·licituds queda redactada de la 

següent forma : 
 

2. El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del 

dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. Quan el darrer dia 

del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent. Les sol·licituds 

presentades fora del termini anterior seran excloses i s’arxivaran. Els successius anuncis 

es publicaran únicament a la pàgina web i tauló d’anuncis de l’ajuntament. 

 

Segona.- A la Base setena, Proves de la fase d’oposició, es suprimeixen els dos 

paràgrafs següents : 

 

2ª) Prova de coneixements 

 

Estaran exemptes de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin que en 

l'últim any han superat una prova igual a l'exigida en aquest apartat. A aquest efecte es 

consideraran les proves superades en l'últim any i realitzades per l'Escola Balear 

d'Administració Pública en el procés selectiu unificat de Policia Local que hagin 

convocat, les quals hauran d'acreditar-se mitjançant el corresponent certificat de la 

EBAP, i les realitzades en els últims dos anys per ajuntaments dins els processos 

selectius de policia Local que hagin convocat, les quals hauran d’acreditar-se mitjançant 

el corresponent certificat de l’ajuntament. 

 

3ª) Prova d’aptitud psicològica i de personalitat 

 

Estan exemptes de fer aquesta prova les persones que acreditin que en els darrers tres 

anys han superat una prova igual a l’exigida en aquest apartat. A aquest efecte es 

consideraran  les superades en els últims tres anys realitzades per l'Escola Balear 

d'Administració Pública en el procés selectiu unificat de Policia Local que hagin 

convocat, les quals hauran d'acreditar-se mitjançant el corresponent certificat de l’ 

EBAP, i les realitzades en els últims tres anys per ajuntaments dins dels processos 

selectius de Policia Local que hagin convocat, les quals hauran d'acreditar-se mitjançant 

el corresponent certificat de l'Ajuntament. 

  

Tercera.- L’annex II queda redactat de la següent forma : 

 



 
 

 

  

 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
( B A L E A R S )  

Barem de puntuació de les proves físiques per a ingressar en les diverses categories de 

la policia local de les Illes Balears Les proves físiques, que seran exclusivament les que 

s'indiquin en aquest annex, són totes obligatòries i eliminatòries. 

Prova d'aptitud física. 

Té com a finalitat comprovar, entre altres condicions, la força, l'agilitat, la rapidesa i la 

resistència de l'aspirant. 

Consisteix a superar, amb una nota de 5 o superior, les proves físiques que s'indiquen, 

d'acord amb els barems i els criteris que s'estableixen per edat i sexe. 

Per a realitzar aquesta prova, l'aspirant lliurarà a l’EBAP, o al tribunal, un certificat 

mèdic en el qual es faci constar que reuneix les condicions físiques necessàries per a 

dur-la a terme. El fet de no presentar aquest certificat comporta l'exclusió automàtica de 

l'aspirant tant de la realització de la prova com del procés selectiu. 

Les proves físiques s'han de superar globalment, d'acord amb el barem i els mèrits que 

s'assenyalin. El resultat global d'aquesta prova s'ha d'atorgar sempre que l'aspirant hagi 

superat un mínim de 4 de les proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior i que, 

en l'altra prova parcial, la nota sigui 3 o superior. La nota mitjana d'apte s'atorgarà 

sempre que el resultat sigui 5 o superior; si és inferior a 5, serà no apte. 

Proves que es realitzaran: 

1. Resistència (1.000 m) 

L'objectiu d'aquest exercici és mesurar la resistència orgànica i consisteix a recórrer una 

distància de 1.000 metres, en una instal·lació esportiva, en un temps inferior a la marca 

establerta. Només es permet un intent. 

Homes (minuts) 

Punt 

Menors de 30 

anys 

De 30 anys i un 

dia a 40 anys 

De 40 anys i un 

dia a 50 anys 

Mes de 50 anys 

i un dia 

10 -3,10' -4,00' -4,50' -6,10' 

9 -3,20' -4,10' -5,00' -6,20' 

8 -3,30' -4,20' -5,10' -6,30' 

7 -3,40' -4,30' -5,20' -6,40' 

6 -3,50' -4,50' -5,35' -6,50' 

5 -4,10' -5,00' -5,50' -7,10' 

3 -4,25' -5,15' -6,00' -7,25' 

Eliminat +4,25' +5,15' +6,00' +7,25' 



 
 

 

  

 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
( B A L E A R S )  

dones (minuts) 

Punt 

Menors de 30 

anys 

De 30 anys i un 

dia a 40 anys 

De 40 anys i un 

dia a 50 anys 

Mes de 50 anys 

i un dia 

10 -3,25' -4,15' -5,00' -6,25' 

9 -3,35' -4,25' -5,05' -6,35' 

8 -3,45' -4,35' -5,10' -6,45 

7 -3,55' -4,45' -5,35' -6,55' 

6 -4,10' -5,00' -5,50' -7,10' 

5 -4,25' -5,15' -6,05' -7,25' 

3 -4,40' -5,30' -6,20' -7,40' 

Eliminada +4,40' +5,30' +6,20' +7,40' 

 

2. Velocitat (50 m) 

L'objectiu d'aquest exercici és mesurar la velocitat de translació corporal i consisteix a 

recórrer una distància de 50 metres, en una instal·lació esportiva, en un temps inferior a 

la marca establerta. Només es permet un intent. 

Homes (segons) 

Punt 

Menors de 30 

anys 

De 30 anys i un 

dia a 40 anys 

De 40 anys i un 

dia a 50 anys 

Mes de 50 anys 

i un dia 

10 -7,50" -8,00" -8,20" -9,50" 

9 -7,55" -8,15" -8,35" -10,00" 

8 -8,00" -8,30" -8,50" -10,20" 

7 -8,05" -8,45" -9,00" -10,30" 

6 -8,25" -9,00" -9,20" -10,55" 

5 -8,50" -9,20" -9,40" -11,05" 

3 -9,10" -9,40" -10,00" -11,15" 

Eliminat +9,10" +9,40" +10,00" +11,15" 

Dones (segons) 

Punt 

Menors de 30 

anys 

De 30 anys i un 

dia a 40 anys 

De 40 anys i un 

dia a 50 anys 

Mes de 50 anys 

i un dia 

10 -8,00" -8,20" -9,00" -10,00" 

9 -8,20" -8,35" -9,15" -10,20" 

8 -8,30" -8,50" -9,30" -10,50" 

7 -8,50" -9,00" -9,50" -11,10" 

6 -9,00" -9,30" -10,10" -11,45" 

5 -9,10" -9,50" -10,50" -12,00" 

3 -9,15" -10,10" -11,10" -12,15" 

Eliminada +9,15" +10,10" +11,10" +12,15" 

 

 



 
 

 

  

 

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI 
( B A L E A R S )  

3.Natació (50 m) estil lliure 

L'objectiu d'aquest exercici és mesurar la velocitat de translació corporal i consisteix a 

recórrer una distància de 50 metres d'estil lliure, en una piscina de 50 metres o bé en una 

de 25 metres, amb anada i volta, sense tocar el fons ni aferrar-se a les flotacions, en un 

temps inferior a la marca que s'estableixi. Es permet la realització de dues sortides 

nul·les i un sol intent. 

Homes (segons) 

Punt 

Menors de 30 

anys 

De 30 anys i un 

dia a 40 anys 

De 40 anys i un 

dia a 50 anys 

Mes de 50 anys 

i un dia 

10 -35" -40" -45" -50" 

9 -37" -42" -47" -52" 

8 -39" -44" -49" -54" 

7 -41" -46" -51" -56" 

6 -43" -48" -53" -58" 

5 -45" -50" -55" -60 

3 -47" -55" -57" -1,02" 

Eliminat +47" +55" +57" +1,02" 

Dones (segons) 

Punt 

Menors de 30 

anys 

De 30 anys i un 

dia a 40 anys 

De 40 anys i un 

dia a 50 anys 

Mes de 50 anys 

i un dia 

10 -40" -45" -50" -55" 

9 -42" -47" -52" -57" 

8 -44" -49" -54" -59" 

7 -46" -51" -56" -1,01" 

6 -48" -53" -58" -1,03" 

5 -50" -55" -1,00" -1,05" 

3 -52" -1' -1,02" -1,07" 

Eliminada +52" +1' +1,02" +1,07" 

 

4.Força explosiva del tren superior. Llançament de pilota medicinal 

L'objectiu d'aquest exercici és mesurar la potència dels músculs superiors principals. Per 

a realitzar aquesta prova es necessita una pilota medicinal de 5 kg per als homes i un de 

2 kg per a les dones. La posició inicial exigeix situar-se després de la línia on comença 

el recompte de la distància amb els peus junts en el sòl i simètrics. En cap moment es 

pot trepitjar aquesta línia. Una vegada realitzat el llançament, es compta la distància 

entre la línia de sortida i la marca de la pilota, la qual ha de ser superior a l'establerta en 

les taules. Per a fer aquesta prova es permeten dos intents. 
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Homes: pilota de 5 kg - Dones: pilota de 2 kg 

Punt 

Menors de 30 

anys 

De 30 anys i un 

dia a 40 anys 

De 40 anys i un 

dia a 50 anys 

Mes de 50 anys 

i un dia 

10 +6,50 +6,00 +5,50 +5,0 

9 +6,30 +5,90 +5,40 +4,90 

8 +6,20 +5,70 +5,20 +4,70 

7 +6,00 +5,50 +5,00 +4,50 

6 +5,70 +5,25 +4,75 +4,25 

5 +5,50 +5,00 +4,50 +4,00 

3 +5,40 +4,85 +4,35 +3,85 

Eliminat-da -5,40 -4,85 -4,35 -3,85 

 

5.Força explosiva del tren inferior. Salt amb els peus junts 

L'objectiu d'aquest exercici és mesurar la potència dels músculs extensors principals de 

les cames i consisteix a fer un salt en una superfície llisa, on han d'estar marcades les 

diferents distàncies que es poden aconseguir. La posició inicial exigeix situar-se després 

de la línia on comença el recompte de la distància amb els peus junts en terra i simètrics. 

En cap moment es pot trepitjar aquesta línia. Una vegada realitzat el salt, es compta la 

distància entre la línia de sortida i la marca de l'última part de suport del cos, que ha de 

ser superior a l'establerta en les taules. Per a fer aquesta prova es permeten dos intents. 

Homes (metres) 

Punt 

Menors de 30 

anys 

De 30 anys i un 

dia a 40 anys 

De 40 anys i un 

dia a 50 anys 

Mes de 50 anys 

i un dia 

10 +2,35 +2,25 +2,15 +1,95 

9 +2,30 +2,20 +2,10 +1,90 

8 +2,25 +2,15 +2,05 +1,85 

7 +2,20 +2,10 +2,00 +1,80 

6 +2,15 +2,05 +1,95 +1,75 

5 +2,10 +2,00 +1,90 +1,70 

3 +2,08 +1,97 +1,87 +1,67 

Eliminat -2,08 -1,97 -1,87 -1,67 

Dones (metres) 

Punt 

Menors de 30 

anys 

De 30 anys i un 

dia a 40 anys 

De 40 anys i un 

dia a 50 anys 

Mes de 50 anys 

i un dia 

10 +2,05 +1,95 +1,85 +1,65 

9 +2,00 +1,90 +1,80 +1,60 

8 +1,95 +1,85 +1,75 +1,55 

7 +1,90 +1,80 +1,70 +1,50 

6 +1,85 +1,75 +1,65 +1,45 

5 +1,80 +1,70 +1,60 +1,40 

3 +1,78 +1,67 +1,57 +1,37 

Eliminada -1,78 -1,68 -1,57 - 1,37 
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D’acord amb el mateix decret, s’estableix un nou termini de presentació de sol·licituds 

de vint dies hàbils comptats a partir de la publicació de la present modificació al BOIB. 

 

 

Montuïri a 13 de febrer de 2020 

El Batle 

Joan Verger Rosiñol 
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