Ajuntament de Moià
Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Correu electrònic: ajuntament@moia.cat

Departament: Secretaria. Recursos humans
Identificació: Procediment selectiu agent de policia local. Resultats tercer i quart exercici:
avaluació cultural i prova teòrico-pràctica.
Expedient: 2242/2020
Moià, 19 de juliol de 2021
A les 08.30 hores es reuneixen a l’Espai Cultural les Faixes 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 l’avaluació cultural i la prova teòrico-pràctica de la fase d’oposició. El
Tribunal resta composat com segueix:
•
•

•

President: Sr. Lluís Solé Díez, Interventor de l’Ajuntament de Moià.
Vocals:
o Sr. Germán Martín Méndez, com a primer vocal, designat per l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya.
o Sr. Andrés Jiménez López, com a cap accidental de la policia de l’Ajuntament de
Moià, com a tercer vocal.
o Sr. Marcos Castellano Hernández, sergent de l’Ajuntament de Torrelles de
Llobregat, com a quart vocal.
Secretaria: Sra. Pilar Valldeoriola Sánchez, auxiliar administrativa de l’Àrea de Govern
de l’Ajuntament de Moià, en substitució de la secretària titular.

Excusa la seva absència el Sr. Armand J. Arrabal Martín.
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 les signatures dels
assistents a les proves, com també les declaracions responsables signades de les mesures
sanitàries i higièniques per la Covid-19.
A les 9.33 hores comença el tercer exercici (avaluació cultural) del procediment selectiu, que
consisteix en respondre per escrit un qüestionari tipus test amb respostes alternatives (50 % de
preguntes relatives a coneixements de cultura general i 50 % de preguntes relatives a
coneixements sobre l’actualitat social, cultural i política). Aquest exercici es puntua entre 0 i 30
punts i queden eliminats els opositors que obtinguin una qualificació final inferior a 15 punts.
Els aspirants, juntament amb la tercera prova, reben un document amb instruccions sobre com
cal contestar el qüestionari i rectificar-lo, en cas necessari, i sobre les puntuacions que s’atorguen
a les respostes correctes, incorrectes i en blanc. Els aspirants escriuen el seu DNI en aquest
document i el retornen al tribunal, juntament amb el qüestionari emplenat.
A les 10.39 hores el Tribunal Qualificador procedeix a la correcció de l’avaluació cultural. Per
unanimitat, el Tribunal decideix:
•
•

A la prova A: anul·lar les preguntes 4 i 8 i afegir les preguntes de reserva 31 i 32.
A la prova B: anul·lar les preguntes 3 i 7 i afegir les preguntes de reserva 31 i 32.

Un cop s’han corregit les proves, s’atribueixen les puntuacions següents:
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A les 11.35 hores comença el quart exercici (prova teòrico-pràctica), que consisteix en contestar,
en un període màxim d’una hora, un qüestionari tipus test elaborat pel tribunal i relacionat amb
els temes que figuren a l’annex 3. El tribunal pot disposar que els aspirants llegeixin les respostes
davant seu i els pot sol·licitar els aclariments que consideri oportuns. Aquest exercici es puntua
entre 0 i 30 punts i queden eliminats els opositors que obtinguin una qualificació final inferior a
15 punts.
Els aspirants, juntament amb la quarta prova, reben un document amb instruccions sobre com
cal contestar el qüestionari i rectificar-lo, en cas necessari, i sobre les puntuacions que s’atorguen
a les respostes correctes, incorrectes i en blanc. Els aspirants escriuen el seu DNI en aquest
document i el retornen al tribunal, juntament amb el qüestionari emplenat.
A les 12.40 hores el Tribunal Qualificador procedeix a la correcció de la prova teòrico-pràctica.
Per unanimitat, el Tribunal decideix:
•
•

A la prova A: anul·lar la pregunta 24 i afegir la pregunta de reserva 31.
A la prova B: anul·lar la pregunta 28 i afegir la pregunta de reserva 31.

Un cop s’han corregit les proves, s’atribueixen les puntuacions següents:

Nom Aspirant

DNI

Resultats prova teòrico-pràctica

CORTÉS VIVES, ERIC

****377**

19,5

EL HAIDOURI BAKKALI, ABDELMOGHIT

****170**

18

GUTIÉRREZ ESTEVE, GUILLEM

****473**

17

HENARES DIAZ, DAMIAN

****003**

17,5

JIMENEZ VALENZUELA, RICARDO

****640**

16

LOPEZ LEON, HECTOR

****265**

22

SAN EMETERIO JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER

****462**

15,5

****191**

No apte

****480**

No apte

****893**

No apte

****106**

No apte

****252**

No apte

****780**

No apte

Els aspirants que han superat favorablement la fase d’oposició, disposen de 3 dies hàbils a
partir de l’endemà de la publicació d’aquesta acta per al·legar i presentar la documentació
acreditativa dels mèrits que considerin d’acord amb el detall indicat a la base SETENA per a la
fase de concurs, a fi i efecte que puguin ser valorats pel tribunal qualificador.
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Els mèrits es valoraran, d’acord amb l’article 26 del Decret 233/2002, amb referència a la data
de tancament del termini de presentació de les instàncies per participar en el procés
selectiu.
El Tribunal no ha determinat la data d’emplaçament per procedir a la valoració dels mèrits
presentats per les persones aspirants que han superat la fase d’oposició. L’anunci de la data es
publicarà properament a la pàgina web de l’Ajuntament de Moià.
A les 13.45 del dia 19 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 Martín Méndez

Lluís Solé
Diez - DNI
40894046T
(SIG)

CPISR-1 C
German Martin
Mendez

Firmado
digitalmente por
Lluís Solé Diez - DNI
40894046T (SIG)
Fecha: 2021.07.19
14:46:17 +02'00'

Andrés Jiménez López
Andres Jimenez
Lopez - DNI
20798706J (SIG)

Firmado digitalmente
por Andres Jimenez
Lopez - DNI
20798706J (SIG)
Fecha: 2021.07.19
14:45:01 +02'00'

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C German
Martin Mendez
Fecha: 2021.07.20
10:54:42 +02'00'

Marcos Castellano Hernández
Marcos Castellano
Hernández - DNI
47717464P (TCAT)

Firmado digitalmente por
Marcos Castellano
Hernández - DNI
47717464P (TCAT)
Fecha: 2021.07.20 11:18:13
+02'00'
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Pilar Valldeoriola Sánchez
digitalmente por
CIPISR-1 PILAR Firmado
CIPISR-1 PILAR
VALLDEORIOL VALLDEORIOLA SÁNCHEZ
Fecha: 2021.07.19
A SÁNCHEZ 14:54:07 +02'00'

