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Departament: Secretaria. Recursos humans 
Identificació: Procés selectiu de tres places d’agent de la policia local i la creació d’una 
borsa de treball per a la cobertura temporal de vacants. Resultats primera prova: proves 
físiques.  
 
Expedient: 2242/2020 
 
Moià, 7 de juliol de 2021 

  
A les 08.00 hores del dia 6 de juliol de 2021, es reuneixen al Pavelló Municipal d’Esports de 
Moià els membres del Tribunal Qualificador del procediment selectiu de tres places d’agent 
de la policia local i creació de borsa de treball, a l’objecte de preparar les proves físiques de 
la fase d’oposició. El Tribunal resta composat com segueix: 
 

• Presidència: Sr. Lluís Solé Díez, Interventor de l’Ajuntament de Moià. 

• Vocals:  
o Sr. Germán Martínez Méndez, com a primer vocal, designat per l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya. 
o Sr. Armand J. Arrabal Martín, com a segon vocal, designat per la Direcció 

General d’Administració de Seguretat. 
o Sr. Andrés Jiménez López, caporal de l’Ajuntament de Moià, com a tercer vocal.  
o Sr. Marcos Castellano Hernández, sergent de l’Ajuntament de Torrelles, com a 

quart vocal. 

• Secretaria: Sra. Roser Pla Coma, administrativa  de l’Àrea de Govern de l’Ajuntament 
de Moià. 

 
El Tribunal compta amb l’assessorament de Jose Villarreal Moreno, col·legiat número 55221, 
tècnic Esportiu del Consell Esportiu del Bages i Mireia Basora Miguel, col·legiat número 
59.746, tècnica Esportiva del Consell Esportiu del Bages. 
 
A causa de l’elevat nombre d’aspirants admesos, les proves físiques es duen a terme en dos 
torns: el dia 6 i el dia 7 de juliol de 2021.  
 
Un cop constituït el Tribunal, i seguint les bases específiques que regeixen la convocatòria, 
publicades al BOPB en data 22 de març de 2021, es procedeix a recollir i comprovar la seva 
validesa dels certificats mèdics oficials necessaris per dur a terme les proves físiques a tots 
els aspirants presents, els DNI, i les declaracions responsables signades de les mesures 
sanitàries i higièniques per la Covid-19. 
 
Quan són les 8.45 hores es passa a iniciar la prova física de la fase d’oposició dels aspirants 
convocats avui dia 6 de juliol, que es reparteixen en dos grups: un de 10 i un de 13 aspirants, 
que faran les proves correlativament. 
 
Les proves que es realitzen són les regulades a la base setena i a l’Annex 2 de la convocatòria, 
que transcrits literalment diuen així: 
 
“Primer exercici.- Proves físiques. De caràcter obligatori per a tots els/les aspirants. Per a la 
realització d’aquesta prova, els/les aspirants han de lliurar al Tribunal un certificat mèdic oficial 
(expedit com a màxim 3 mesos abans de la prova) en el qual es faci constar que reuneixen 
les condicions físiques necessàries per portar a terme les proves físiques per a l’accés a la 
categoria d’agent de la policia local, tal i com s’estableix en la base TERCERA. La no 
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presentació de l’esmentat certificat en el moment de la prova comporta l’exclusió automàtica 
de l’aspirant del procés selectiu. 
 
Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat, 
rapidesa i resistència de l’aspirant. Consta de les subproves que s’especifiquen en l’annex 2 
d’aquestes bases. 
 
El primer exercici es qualificarà d’apte o no apte.  
 
Per realitzar aquesta prova, el Tribunal comptarà amb l'assessorament de persones tècniques 
especialitzades en educació física. 
 
ANNEX 2 
 
1. Course navette 
Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcada 
per una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres (1 intent). 
 
L'objectiu d'aquesta prova és valorar la potència aeròbica màxima i la capacitat d'adaptació a 
l'esforç de les persones aspirants. 
 
Descripció: 
La persona aspirant se situarà darrera d'una de les dues línies paral·leles pintades a terra i 
distants entre sí 20 metres. 
 
Quan senti el senyal d'inici de la prova, la persona aspirant haurà de córrer cap a l'altra línia, 
fins a trepitjar-la, i esperar 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. 
 
La persona 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 acabarà la 
prova. 
 
Normes: 
Només es podrà realitzar un únic 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 del mateix. 
En el canvi de sentit, no es podran fer girs circulars. 
 
No es podrà utilitzar calçat amb coles o resines a la sola. Utilitzar aquests elements durant 
l'exercici farà que la subprova sigui considerada nul·la i la puntuació de la subprova serà 0 
punts. 
 
Valoració: 
Es farà un sol intent. Es registrarà el número de l'últim cicle anunciat. 
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La puntuació per superar aquesta subprova haurà de ser igual o superior als resultats indicats 
a la taula següent considerant l'edat i el sexe de les persones aspirants: 
 
 

Fins a 30 anys De 31 a 40 anys Més de 41 

Homes 8 7 6 
Dones 6,5 5,5  5  

 
2. Llançament de pilota medicinal 
L'objectiu d'aquesta subprova és valorar la força de braços i tronc de les persones aspirants.  
 
Descripció: 
Consisteix en el llançament d'una pilota medicinal de 3 kg. Normes: 
Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal amb les dues mans i, de 
darrera el clatell, es llança cap endavant per sobre el cap. 
 
No es podran aixecar les puntes dels peus. Aixecar les puntes dels peus serà considerat nul 
i la puntuació de la subprova serà 0 punts. 
 
No es podrà traspassar la línia. Superar la línia de límit durant l'exercici serà considerat nul i 
la puntuació de la subprova serà 0 punts. 
 
Valoració: 
La persona aspirant disposarà de dos intents consecutius, i serà vàlid el millor resultat obtingut 
entre ambdós. En cas que els dos intents siguin nuls, el resultat de la prova física serà 
considerat no apte/a. 
 
La puntuació per superar aquesta subprova haurà de ser igual o superior als resultats indicats 
a la taula següent considerant l'edat i el sexe de les persones aspirants: 
 

Fins a 30 anys De 31 a 40 anys Més de 41 

Homes 8 7,5 7 
Dones 6,5 6 5,5  

 
3. Abdominals en 1 minut 
Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell 
i els peus subjectats. Tocar colzes amb genolls (1 intent). 
 
En cas que l'intent sigui nul, el resultat de la prova serà considerat no apte/a. 
 
La puntuació per superar aquesta subprova haurà de ser igual o superior als resultats indicats 
a la taula següent considerant l'edat i el sexe de les persones aspirants: 

 
Fins a 30 anys De 31 a 40 anys Més de 41 

Homes 25 22 19 
Dones 22 19 16  

 
 
Tot seguit, el Tribunal passa a valorar els exercicis de cadascun dels aspirants admesos i 
atorga les puntuacions que figuren a la taula que s’adjunta a aquesta acta (Annex I). 
 
A les 11.30 hores es dona per finalitzada la subprova d’avui, dia 6 de juliol de 2021, consistent 
en efectuar les proves físiques del primer grup d’aspirants. 
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A les 08.00 hores del dia 7 de juliol de 2021, es reuneixen al Pavelló Municipal d’Esports de 
Moià els membres del Tribunal Qualificador del procediment selectiu de tres places d’agent 
de la policia local i creació de borsa de treball, a l’objecte de preparar les proves físiques de 
la fase d’oposició del segon grup d’aspirants. El Tribunal està constituït per les mateixes 
persones que ahir dia 6 de juliol. 
 
El Tribunal compta amb l’assessorament de Jose Villarreal Moreno, col·legiat número 55221, 
tècnic Esportiu del Consell Esportiu del Bages i Mireia Basora Miguel, col·legiat número 
59.746, tècnica Esportiva del Consell Esportiu del Bages. 
 
Un cop constituït el Tribunal, i seguint les bases específiques que regeixen la convocatòria, 
publicades al BOPB en data 22 de març de 2021, es procedeix a recollir i comprovar la seva 
validesa dels certificats mèdics oficials necessaris per dur a terme les proves físiques a tots 
els aspirants presents, els DNI, i les declaracions responsables signades de les mesures 
sanitàries i higièniques per la Covid-19. 
 
A les 09.00 hores s’inicia la prova física de la fase d’oposició dels aspirants convocats avui 
dia 7 de juliol, que es reparteixen en dos grups: un de 13 i un de 10 aspirants, que faran les 
proves correlativament. 
 
Tot seguit, el Tribunal passa a valorar els exercicis de cadascun dels aspirants admesos i 
atorga les puntuacions que figuren a la taula que s’adjunta a aquesta acta (Annex II). 
 
Tots els aspirants aptes estan exempts de fer la prova de català. 
 
D’acord amb la base 6 de la convocatòria, el Tribunal, per optimitzar el procés selectiu, pot 
modificar l’ordre de la convocatòria. És per això que el Tribunal convoca tots els aspirants que 
han obtingut la qualificació d’APTE/APTA a la tercera prova (avaluació cultural) i a la quarta 
prova (prova teòrico-pràctica) amb les preguntes acordades pel Tribunal. 
 
Les proves es celebraran el dia 19 de juliol de 2021 a les 9.00 hores a l’espai cultural de 
Les Faixes, situat a la carretera de Manresa, núm. 50 de Moià.  
 
A les 10.22 hores del dia 7 de juliol de 2021 es dona per finalitzada la sessió i es disposa la 
seva publicació al web municipal i al tauler, de tot el qual en dono fe com a Secretària del 
Tribunal Qualificador i estenc aquesta acta que signen conjuntament amb mi la resta dels 
membres, en prova de conformitat amb el seu contingut.  
 
 
Lluís Solé Díez  Germán Martínez Méndez   Armand J. Arrabal 
 
 
 
 
 
 
Andrés Jiménez López Marcos Castellano Hernández  Roser Pla Coma 
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Annex I: Taula resultats proves físiques 6 de juliol de 2021 

 
  

Nom Aspirant DNI Cursa navette 
Llançament 

de pilota
Abdominals Total Mitjana

APTE/NO 

APTE/NP

EL HAIDOURI BAKKALI, ABDELMOGHIT ****170**  8,5 6,62/7,26 31 46,76 15,59 APTE

FALCON SANCHEZ, JOSE LUIS ****650**  7 7,65/8,50 48 63,5 21,17 APTE

FERNANDEZ FERNANDEZ, JORDI ****095**  6 9,78/10,72 40 56,72 18,9 APTE

FERRERO MAYOR, CARLES ****900**  8,5 -/8,16 47 63,66 21,22 APTE

GARCÍA MEDRANO, KEVIN ****169**  8 8,44/8,27 31 47,44 15,81 APTE

GILO RODRIGO, NURIA ****480**  5 -/5,8 35 45,8 15,26 APTE

GRAS PUIG, JORDI ****332**  8 -/7,82 53 68,82 22,94 APTE

GUERRERO COLLADO, EDUARDO ****893**  8 8,39/7,98 31 47,39 15,8 APTE

GUTIÉRREZ ESTEVE, GUILLEM ****473** 8,5  8,23/8,22 30 46,73 15,57 APTE

HENARES DIAZ, DAMIAN ****003**  7 8,75/8,78 24 39,78 13,26 APTE

HURTADO RAMISA, FRANCESC ****139** 10  8,27/8 60 78,27 26,09 APTE

IGLESIAS CAMPILLOS, AIDA ****884**  7 5,71/6,82 28 41,82 13,94 APTE

JIMENEZ VALENZUELA, RICARDO ****640** 10  8,14/8,78 30 48,78 16,26 APTE

LÓPEZ GUERRERO, DANIEL ****106**  7 7,98/7,61 25 39,98 13,32 APTE

MARTÍNEZ SOLER, ELOI ****356**  10 9,43/9,68 29 48,68 16,22 APTE

MATEO PEREZ, PAUL ****052**  7 7,61/7,77 23 37,77 12,59 APTE

MIQUEL GARCIA, JULIO CESAR ****661**  8 -/8,17 26 42,17 14,06 APTE

****294**  4,5 X X X X NO APTE

****605**  5,5 5,74/5,52 X X X NO APTE

****422**  8 -/6,74 X X X NO APTE

****713**  7 6,27/6,77 X X X NO APTE

****657**  10 7,98/7,95 X X X NO APTE

****826**  7 6,70/6,83 X X X NO APTE

****638** NP

****813** NP

****441** NP

****941** NP

****216** NP

****450** NP

****489** NP

****733** NP

****531** NP

****676** NP

****757** NP

****180** NP

****297** NP

****342** NP

****650** NP

****925** NP

****369** NP

****167** NP

****463** NP

****163** NP

****071** NP

****583** NP

****789** NP

RESULTATS 1a PROVA: PROVES FÍSIQUES AGENT POLICIA LOCAL - AJUNTAMENT DE MOIÀ 06/07/2021
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Annex II: Taula resultats proves físiques 7 de juliol de 2021 

 

RESULTATS 1a PROVA: PROVES FÍSIQUES AGENT POLICIA LOCAL - AJUNTAMENT DE MOIÀ 07/07/2021

Nom Aspirant DNI Cursa navette 
Llançament 

de pilota
Abdominals Total Mitjana

APTE/NO 

APTE/NP

LOPEZ LEON, HECTOR ****265** 6 7,17/- 30 43,17 14,39 APTE

RODRÍGUEZ MONREAL, MIGUEL ADONIS ****079** 8 8,06/- 25 41,06 13,69 APTE

ROMERA PAREJA, JOSE MANUEL ****252** 8 9,29/9,63 36 53,63 17,88 APTE

RUIZ GIRALT, JOSE MARIA ****780** 8 8,56/9,34 30 47,34 15,78 APTE

SAN EMETERIO JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER ****462** 7,5 7,38/8,11 24 39,61 13,2 APTE

SAN EMETERIO JIMENEZ, MARTIN ****461** 7,5 7,73/7,94 26 41,44 13,81 APTE

BENITEZ FLORETA, RAUL ****726** 8 8,53/- 33 49,53 16,51 APTE

BERMÚDEZ SANZ, JOSEP LLUIS ****259** 6 7,27/7,33 30 43,33 14,44 APTE

BLANCHART TINTO, MIQUEL ****409** 8 8,18/- 26 42,18 14,06 APTE

CABALLERO VALVERDE, MARCEL JORDI ****064** 9,5 9,27/- 40 58,77 19,59 APTE

CLOSA SANTASUSAGNA, JOAN ****663** 8 8,05/8,57 30 46,57 15,52 APTE

CONTRERAS CASADO, XAVIER ****645** 8 9,44/- 29 46,44 15,48 APTE

CORTÉS VIVES, ERIC ****377** 8 8,95/8,78 25 41,95 13,98 APTE

DIÉGUEZ MORAIS, MARGARITA ****309** 6 6,29/5,93 21 33,29 11,1 APTE

DONATE RUBIO, CRISTIAN ****191** 9,5 8,66/8,61 34 52,16 17,39 APTE

****252** 5 X X X X NO APTE

****239** 8 7,28/7,47 X X X NO APTE

****820** 6 6,71/6,81 X X X NO APTE

****144** 5 5,13/4,83 X X X NO APTE

****086** 3,5 X X X X NO APTE

****257** 5,5 5,09/- X X X NO APTE

****185** 6 X X X X NO APTE

****738** NP

****814** NP

****775** NP

****809** NP

****183** NP

****977** NP

****909** NP

****726** NP

****988** NP

****918** NP

****464** NP

****527** NP

****660** NP

****925** NP

****276** NP

****016** NP

****247** NP

****249** NP

****488** NP

****832** NP

****976** NP

****364** NP

****216** NP

****567** NP

****517** NP

****167** NP
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