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ANUNCI

Aprovada l’oferta pública d’ocupació per l’any 2019 i publicada oficialment, de 
conformitat amb els articles 21.1.g), 91.2 i 102 de la Llei 7/85 reguladora de les 
bases de règim local i concordants del DL 1/1997, i del Reglament de personal al 
servei de les entitats locals, Decret 214/1990; la junta de govern, per acord de 
data de 19 de setembre de 2019, modificat per acord de junta de govern de data 
10 d’octubre de 2019, ha aprovat la convocatòria i les bases que han de regir el 
procés selectiu per cobrir quatre llocs de treball d’agent de la Policia Local, Grup C2, 
vacants a la Plantilla del personal funcionari.

CONVOCATÒRA I BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ MITJANÇANT 
CONCURS-OPOSICIÓ DE QUATRE PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL A 
L’AJUNTAMENT DE  MOLLERUSSA

Primera. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs-oposició, de 
quatre llocs de treball d'agent de la policia local de Mollerussa -funcionari de 
carrera-, que han quedat vacants a la plantilla de personal d'aquesta corporació per 
l’entrada en vigor del Real Decret 1449/2018, de 14 de desembre pel qual 
s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor dels policies locals al 
servei de les entitats que integren l’Administració Local.

Característiques:

RÈGIM: FUNCIONARI DE CARRERA, dedicació temps complet.
Cos: POLICIA LOCAL
Escala: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala: SERVEIS ESPECIALS
Categoria: ESCALA BÀSICA –AGENT-
Numero de vacants: 4
Denominació: AGENT DE LA POLICIA LOCAL.
Grup de classificació: Grup C, subgrup C2, segons la classificació professional del 
personal funcionari de carrera de conformitat amb l'establert a l'article 76 i la 
Disposició Transitòria tercera. 2 de la Real Decreto Legislatiu 5/2015, de 30 de 
octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic. 
Nivell de titulació: ESO o equivalent o superior.
Nivell C D: 15 o grau consolidat
Índex Complement Específic: PL02 (1.566,35)
Sistema selecció: Concurs-oposició

La present convocatòria es regirà pel Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, que 
s'insereix en el marc normatiu de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 
locals de Catalunya, en concordança amb el text refós de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic (TREBEP). 
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Així mateix, i pel que fa referència a la perspectiva de gènere, aquestes bases 
contemplen allò que disposa l'Ajuntament de Mollerussa en el 2n Pla intern 
d'igualtat d'oportunitats pel període 2016-2019 pel que fa a la promoció d'una 
presència equilibrada de dones i homes en els diferents col·lectius professionals 
municipals.

Les bases, els models normalitzats així com la informació referent al present procés 
de selecció es podran consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Mollerussa 
www.mollerussa.cat –ofertes de treball.

Segona. Requisits de les persones aspirants.

Per ser admès/a i, en el seu cas, prendre part en la convocatòria, els/les aspirants 
han de reunir amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l'article 57 del 
Real decret legislatiu 5/2015, de 30 de octubre  pel qual s’ aprova el text 
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’ empleat públic.

b) No estar comprés en cap de les causes d'incompatibilitat previstes a l'article 
321 del decret 214/90, de 30 de juliol, per la qual cosa haurà de presentar 
una declaració jurada que així ho indiqui i es comprometi a no incórrer en 
cap incompatibilitat com a funcionari/ària a l’Ajuntament de Mollerussa.

c) Estar en possessió del títol de graduat escolar, graduat en educació 
secundària, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic 
auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o equivalent o 
superior.

d) Tenir la capacitació i posseir el grau de coneixements de la llengua catalana, 
exigit, que ha de ser el certificat de nivell intermedi de català (B2) o 
equivalent. Si la persona candidata no acredita documentalment els 
coneixements de llengua catalana haurà de superar una prova específica de 
coneixements de llengua catalana de la qual resultarà apte/a o no apte/a. 
D’acord amb l’establert en l’art. 16.2 del Decret 233/2002, d’11 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies 
locals, poden restar exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que, en 
algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, 
hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana 
del mateix nivell o superior al que s’hi esmenta, sempre i quan aportin la 
documentació que acrediti aquesta circumstància.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que 
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies del lloc de treball, així 
com trobar-se en condicions de poder realitzar les proves físiques que 
contempla aquesta oposició, la qual cosa s'acreditarà amb l'oportú certificat 
mèdic. La no presentació de l'esmentat certificat comporta l'exclusió 
automàtica de l'aspirant del procés selectiu.

f) Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser 
encomanades, d’acord amb el que determinen la Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia 
local.
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g) Estar en possessió dels carnets de conduir A i B.
h) Haver complert divuit anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació 

forçosa.
i) Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i 1,65 m els homes, la qual 

cosa serà comprovada a l’inici de les proves mèdiques. 
j) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a 

l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient 
disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, 
tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti 
mitjançant el corresponent document oficial.

k) Estar en possessió del certificat negatiu de penals. Es pot sol·licitar de 
manera presencial o per correu, tal com estableix la normativa. Només es 
demanarà a les persones que hagin de ser nomenades.

l) Satisfer els drets d'examen. Es satisfaran de forma prèvia a la presentació 
de la sol·licitud. S’adjuntarà el corresponent resguard acreditatiu del 
pagament a la sol·licitud. La manca de pagament de la taxa o la no 
acreditació del seu abonament determinarà l’exclusió de l’aspirant.

m) Tots els requisits per a l’accés a la categoria d’agent de la Policia Local s’han 
de d’acreditar el darrer dia de la presentació de sol·licituds, llevat del 
certificat de penals. 

No podrà prendre part en aquest procés selectiu el personal funcionari que es trobi 
en alguna de les situacions administratives següents (art. 43 Decret 233/2002): 

 Els suspesos, mentre duri la situació de suspensió de funcions. 
 Els traslladats de lloc de treball i els destituïts de càrrecs de comandament 

com a   conseqüència d’un expedient disciplinari, mentre durin els efectes de 
la sanció.  

 Els qui ocupin un lloc de treball subjecte a un període especial de 
permanència mínima. 

Tercera. Presentació de sol·licituds.

Les persones que desitgin prendre part en el procés de selecció hauran de 
presentar la corresponent sol·licitud adreçada a l’alcalde de l’Ajuntament de 
Mollerussa en el termini de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la convocatòria 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar per 
mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mollerussa www.mollerussa.cat -
apartat instància genèrica-. S’hi ha d’adjuntar tota la documentació requerida, el 
model de sol·licitud i el model Annex I. Aquests models estaran disponibles a la 
pàgina web municipal –apartat ofertes de treball-. També poden presentar-se en 
qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol·licituds que es presentin d’acord amb el que preveu l’article 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre hauran d’entrar en les dependències de l’Ajuntament abans 
de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, en sobre obert, per ser 
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datades i segellades pel personal funcionari abans de la seva certificació. A més, els 
aspirants hauran de comunicar aquest enviament a l’adreça electrònica 
ajuntament@mollerussa.cat .

Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun 
dels  requisits exigits en la base segona i que prenen el compromís de portar armes 
de foc, d'acord amb les condicions establertes a la legislació vigent.

Les sol·licituds (model sol·licitud) han d'anar acompanyades de la documentació 
següent:

 Currículum vitae
 Annex I (model pàgina web)
 DNI
 Fotocòpia de la titulació exigida
 Certificat de català nivell B2 del MECR o equivalent.
 Fotocòpia dels carnets de conduir (A i B)
 Relació ordenada dels documents justificatius dels mèrits al·legats d’acord 

amb el model Annex I
 Declaració responsable (inclosa en el model de sol·licitud)
 Resguard justificatiu del pagament dels drets d’examen

4.6.- Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics aquesta documentació 
s’haurà d’integrar en dos únics documents en la forma que s’indica tot seguit:

Documentació administrativa Documents justificatius mèrits

Copia del DNI Currículum vitae

Fotocòpia de la titulació exigida Annex I

Fotocòpia dels carnets de conduir (A i B) Relació ordenada dels documents 
justificatius dels mèrits al·legats d’acord 
amb el model Annex I

Certificat de català nivell B2 del MECR o 
equivalent

Resguard justificatiu del pagament dels 
drets d’examen

D'acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres 
dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Mollerussa amb la finalitat de 
gestionar la vostra participació en el present procés i seran conservades 
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exclusivament per a la vostra disposició en cas de participació en propers processos 
de selecció. Tret d'obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. 
Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir i exercir els altres drets sobre les vostres 
dades.

La presentació en aquesta convocatòria significarà l’acceptació d’aquestes bases.

Quarta. Drets d’examen.

La taxa per participar en aquesta convocatòria, d’acord amb l'Ordenança fiscal 
núm.8 vigent, art. 6, epígraf 6è. és de 10 €. 

Aquesta taxa ha de ser satisfeta prèviament pels aspirants tal com s’indica a 
l’apartat: forma de pagament.

No es retornaran els drets de participació al procés selectiu en els supòsits 
d’exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada. 
Per tant i, entre d’altres, no es retornaran en el supòsit d’exclusió per no complir 
els requisits o no aportar els documents exigits a la convocatòria.

Cal adjuntar el certificat o la comprovació que acrediti el compliment d'aquest 
requisit.

Forma de pagament

Mitjançant ingrés a: Banco de Santander ES47 0049 0593 83 2014 410890 a nom 
de l’Ajuntament de Mollerussa, per gir postal o directament a les oficines de 
l’Ajuntament.  

Cal indicar: Policia Local – CONCURS OPOSICIÓ LLIURE  Nom i NIF de la 
persona aspirant.

S’haurà d’adjuntar el resguard que acrediti el pagament en el moment de la 
presentació de la sol·licitud.

Cinquena.  Admissió d’aspirants. 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la 
corporació o autoritat delegada, en el termini màxim d'un mes dictarà resolució 
aprovant les llistes d'aspirants admesos i exclosos. En l’esmentada resolució, s’hi 
indicarà el dia, l’hora i el lloc d’inici de la primera prova i, si escau, la composició 
nominal de l’òrgan de selecció. 

Aquesta resolució concedirà un termini de deu dies per a esmenes i possibles 
reclamacions, que començarà a comptar l'endemà de ser publicada al BOP de 
Lleida.

Les errades materials de fet es podran esmenar en qualsevol moment, d’ofici o a 
petició dels interessats. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini 
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màxim de trenta dies, transcorregut el qual sense que s'hagi dictat resolució, les 
al·legacions s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista 
d’aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar-la a publicar.

Si s'accepta alguna al·legació, s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i 
excloses amb les esmenes corresponents. 

Les resolucions seran publicades al BOP de Lleida, en el tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament i a la pàgina web corporativa.

A l'efecte d'admissió de les persones aspirants, es tindran en compte les dades que 
aquestes facin constar a la sol·licitud i seran responsables de la seva veracitat. 
L’Alcaldia podrà requerir, als efectes escaients, l’acreditació dels aspectes 
necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut 
incórrer les persones aspirants, les quals podran ser excloses motivadament de la 
convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits. Tots els 
documents acreditatius s’han de presentar acompanyats de l’original per a la seva 
validació. 

Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones aspirants, de 
conformitat amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Sisena. Tribunal qualificador

La designació nominal dels titulars i els suplents, correspon al president de la 
corporació i ha de determinar-se en la resolució per la qual s'aprova la llista 
d'admesos i exclosos. Estarà format per un nombre senar de persones designades 
per la corporació i formades per un president i vocals amb la següent distribució:

 Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la 
mateixa corporació.

 Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta 
matèria.

 El terç restant ha de ser proposat pel Departament d’Interior, entre els quals 
hi haurà com a mínim, una persona proposada per l’Institut de Seguretat 
Pública i una altra per la Direcció General d’Administració de Seguretat

En cas que el secretari no sigui membre de la comissió, actuarà amb veu però 
sense vot.

Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador és 
classifica en la categoria tercera.

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal qualificador s'ajustarà al que 
preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’ 1 de octubre.
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El Tribunal qualificador no es podrà constituir sense l'assistència de tres dels seus 
membres, titulars o suplents indistintament, i sempre caldrà la presència del/ de la 
president/a i del / de la secretari/ària.

L'actuació del Tribunal qualificador s'ajustarà a les bases de la convocatòria; no 
obstant això, resoldrà els dubtes que sorgeixin de l'aplicació de les seves normes, 
així com el que procedeixi en els supòsits no previstos en aquestes.

El Tribunal qualificador pot disposar de l'assessorament de tècnics i tècniques 
especialistes, que actuaran amb veu i sense vot en aquelles proves que el mateix 
tribunal  determini.

El Tribunal qualificador no pot aprovar ni declarar que ha superat el procés selectiu 
un nombre superior d'aspirants al de les places objecte de la convocatòria. El 
Tribunal ha de facilitar a les persones opositores la informació que li sigui requerida 
en relació amb les seves puntuacions obtingudes. 

La totalitat dels membres del Tribunal qualificador haurà de tenir un nivell de 
titulació igual o superior a l'exigit per als i les aspirants.

Les decisions del Tribunal qualificador s'han d'adoptar per majoria de vots presents, 
resolent, en cas d'empat, el vot de qui actuï com a president/a.

El funcionament del Tribunal qualificador s'ha d'adequar a les normes pròpies dels 
òrgans col·legiats, contingudes al capítol II de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

El Tribunal qualificador queda facultat per alterar l’ordre d’execució de les proves. 

Un/una representant del Consorci per a la Normalització Lingüística assessorarà 
sobre les qüestions relacionades amb els nivells de coneixement de català dels 
aspirants, si s'escau.

Setena. Procés de selecció

La selecció per concurs oposició consisteix en la valoració de determinades 
condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca 
policial a exercir i en la superació de les proves corresponents. La puntuació 
obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els exercicis de la 
fase d’oposició.

El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis i a la 
pàgina web corporativa. 

La resta de proves seran determinats pel tribunal i se’n donarà publicitat juntament 
amb els resultats de la prova anterior al tauler d’anuncis i a la pàgina web 
corporativa. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació 
a les persones interessades.
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L'ordre d'actuació dels aspirants, per a aquells exercicis que no puguin fer-se 
conjuntament, s'establirà per ordre de registre d’entrada i es publicarà al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i a la web corporativa.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no 
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força 
major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

Si el Tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els 
requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu 
podrà proposar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la seva exclusió i, 
si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o 
falsedats comprovades als efectes pertinents.

1. Desenvolupament de la fase de concurs.

El tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, 
d'acord amb el barem següent:

a)  Experiència (puntuació màxima 3 punt)

-Antiguitat cossos policials:
Per cada mes complet .......................... 0,1 punts (màxim 3 punts)

Els serveis prestats s’hauran d’acreditar mitjançant una certificació lliurada pel 
secretari general de l’Ajuntament o càrrec habilitat de l’administració de que es 
tracti, d’acord amb la informació que consti en el Registre general de personal 
corresponent. 

A la certificació (o certificacions) haurà de constar, preceptivament, de manera 
clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per expedir el certificat. 
Així mateix, hi han de constar el cos o l’escala, el grup, el règim jurídic, el vincle, i 
el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la 
convocatòria. 

b) Titulacions acadèmiques (puntuació màxima 0,5 punts)

b.1 Batxillerat superior o equivalent.................... 0,2 punts.

b.2 Diplomatura universitària o equivalent.......... 0,3 punts.

b.3 Grau universitari o equivalent ..................... 0,5 punt.

En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.

c) Formació professional:
c.1 Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya, 
realitzats amb aprofitament, sense que pugui comptabilitzar-se el Curs de Formació 
Bàsica, fins a un màxim de 2 punts:
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- Per cursos de durada de 10 a 25 hores:
  per cada un......................................... 0,15 punts.

- Per cursos de 26 a 50 hores:
  per cada un......................................... 0,25 punts

- Per cursos de 51 a 100 hores:
  per cada un ........................................ 0'4 punts

- Per cursos de durada superior a 100 hores:
  per cada un........................................  0,5 punts.

c.2 Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió realitzats amb 
aprofitament per altres administracions públiques,  fins a un màxim de 2 punts.

Es valoraran d’acord amb l’establert a l’apartat C.1

No es tindran en compte el cursos on no constin les hores. 

c.3 Per tenir el certificat d’acreditació de competència en tecnologia de la informació 
i la comunicació ACTIC: 
Nivell bàsic: 0,10 punts
Nivell mitjà: 0,20 punts
Nivell avançat:   0,30 punts

Es comptarà el nivell més elevat.
Puntuació màxima: 0,30 punts

d) Nivell de coneixement de la llengua catalana:

Es valorarà el certificat de nivell D o C2 del MECR de llengua catalana:  0,2 punts 

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser en cap cas superior a 8 
punts

La valoració de la fase de concurs serà posterior a la fase d’oposició.

2. Exercicis de la fase d’oposició

1.  Prova d’aptitud física.

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 I d’aquestes bases.

Per a la realització d’aquesta prova els aspirants han de lliurar al tribunal un 
certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions 
físiques necessàries per a portar-les a terme. Aquest certificat ha d’estar expedit 
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com a màxim tres mesos abans de la data de realització de les proves. La no 
presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del 
procés selectiu.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en educació física.

2. Prova cultural 

La prova cultural versarà sobre coneixements de cultura general a un nivell 
concordant amb el títol acadèmic requerit i sobre coneixements de l’actualitat 
social, cultural i política.

Aquestes proves consisteixen, com a mínim, a contestar per escrit un qüestionari 
de 20 preguntes tipus test, que seran proposades pel tribunal i relacionades amb 
les matèries esmentades en l’apartat anterior en la proporció següent: un 50% de 
preguntes relatives a coneixements de cultura general i el 50% restant relatives a 
coneixements sobre l’actualitat social, cultural i política.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà 
correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no 
contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran la meitat del valor 
d'una resposta correcta.

Puntuació màxima 20 punts. Per aprovar aquest exercici cal obtenir un mínim de 10 
punts.

3. Prova teòrica

Contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de 20 preguntes tipus 
test relacionades amb els temes que figuren a l'annex III. El tribunal podrà disposar 
que els aspirants llegeixin les respostes davant seu i els podrà sol·licitar els 
aclariments que consideri oportuns.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà 
correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no 
contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran la meitat del valor 
d'una resposta correcta.
Puntuació màxima 20 punts. 
Per aprovar aquest exercici cal obtenir un mínim de 10 punts.

4. Prova pràctica

Consistirà a resoldre per escrit, en el temps màxim de 90 minuts, un supòsit pràctic 
que es proposarà en relació amb les funcions pròpies de la policia i sobre el qual es 
podran plantejar algunes preguntes. La comissió de valoració pot disposar que cada 
aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els aclariments que consideri 
oportuns. 
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Puntuació màxima 20 punts. 
Per aprovar aquest exercici cal obtenir un mínim de 10 punts.

5. Prova de coneixement de la llengua catalana. 

Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió 
de la llengua catalana i, si escau, en la  realització d’una entrevista amb una 
persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals. 

Queden exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que acreditin 
documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, el nivell 
intermedi (B2) del MECR o equivalent.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin 
participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de 
funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua 
catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la 
documentació que acrediti aquesta circumstància.

Per realitzar aquestes proves, el Tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.

6. Prova Psicotècnica

Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa 
i fiabilitat i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra 
de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de 
personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.

A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista 
personal als aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En 
aquest cas, a les entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, un membre del 
tribunal.

En la prova psicotècnica, es tindran en compte les pautes previstes a la Resolució 
INT/2403/2015.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de 
persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.

La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l’aspirant.

7. Prova mèdica.
Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges/metgesses 
col·legiats/ades, per comprovar que no es detecta en els aspirants l’existència de 
cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex IV d’aquesta convocatòria.
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Vuitena. Curs específic i període de pràctiques.

Curs bàsic de l'Escola de Policia de Catalunya (de caràcter obligatori i eliminatori).
Caldrà superar el Curs bàsic de l’Escola de Policia de Catalunya, al que hauran 
d’assistir els/les opositors/res que hagin superat els anteriors exercicis de l’oposició, 
per ordre de puntuació amb el límit del nombre de places de l’oferta. L'aspirant que 
ja hagi superat el Curs Bàsic de l’Escola de Policia de Catalunya i així ho acrediti, 
estarà exempt de la  realització d'aquest exercici.

Període de pràctiques.
Els aspirants que hagin superat el procés selectiu realitzaran un període de 
pràctiques, obligatori i eliminatori de 12 mesos de durada al Cos de la Policia Local 
de Mollerussa. La qualificació serà d’apte o no apte.

Durant aquest període de pràctiques el tribunal qualificador ha de comptar amb 
l’informe del cap de la policia local que ha de presentar una proposta de valoració 
dels aspirants, basada en els ítems conductuals predeterminats.

Els aspirants que no superin aquest període perdran tots els drets al seu 
nomenament com a funcionaris o funcionàries, per resolució motivada de l'Alcaldia 
o regidor/a en qui delegui, a proposta del Tribunal.

Els aspirants que superin el temps de pràctiques seran nomenats funcionaris o 
funcionàries d'aquesta Corporació fins al límit de les places anunciades i dotades 
pressupostàriament.

Les vacants que es produeixin seran cobertes pels aspirants que hagin quedat aptes 
segons l’ordre de puntuació i que no hagin obtingut plaça.

Novena.  Qualificacions dels / de les aspirants i proposta de nomenament

No es podrà proposar un nombre d’aspirants superior al de les places vacants.

1. Tots les proves són obligatòries i eliminatòries.

La primera prova es qualificarà d’apte o no apte. Quedaran excloses les persones
que no superin el 5. 

La segona, tercer i quarta prova puntuaran entre zero i 20 punts. Quedaran 
eliminades les persones que obtinguin una qualificació final inferior a 10 punts.

La cinquena, sisena i setena prova es qualificaran d’apte o no apte. 

2. La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions 
obtingudes a la fase d'oposició,  les obtingudes a la fase de concurs.

3. Prèviament a la realització del setè exercici, el tribunal farà pública una llista 
ordenada dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells, i 
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cridarà els primers de la llista, en nombre igual al de places a cobrir, per tal que 
passin el reconeixement mèdic. 

Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran 
al tribunal un informe de cada un dels aspirants. 

En cas que algun aspirant no superi el setè, el tribunal cridarà el següent de la llista 
que hagi superat les proves anteriors per tal que el realitzi.

4. Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a 
l'alcaldia per al seu nomenament com a agent interí. El nombre d'aspirants 
proposats no podrà ser superior al de places vacants.

Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el 
termini màxim de vint dies, el certificat negatiu de penals. 

Aquells aspirants qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de 
justificar documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament 
hauran de presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu expedient 
personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi 
hagi constància.

Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants 
proposats no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no 
podran ser nomenats i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens 
perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

Desena. Borsa de reposició

Els aspirants que hagin superat el procés de selecció passaran a formar part d’una 
borsa de treball per ordre de puntuació obtinguda, i per aquest mateix ordre seran 
cridats quan l’Ajuntament necessiti cobrir substitucions de forma interina derivades 
de qualsevol incidència o vacant que pugui donar-se a la plantilla de la Policia Local 
d’aquest Ajuntament. 

La durada d’aquesta borsa serà de dos anys any a comptar des del dia següent en 
que finalitzi el període de selecció, que tindrà lloc amb la resolució del tribunal de 
selecció que determini els aspirants que han superat el procés selectiu i han 
obtingut plaça com a funcionaris de carrera de la policia local de l’Ajuntament de 
Mollerussa.

L’esmentat termini de dos anys  podrà ser inferior en els casos següents: 

a) Si es fa convocatòria de places corresponents a oferta pública d’ocupació de la 
mateixa categoria. En aquest cas la nova Borsa de Treball que es generi substituirà 
a la Borsa constituïda en aquesta convocatòria. 
b) Si en el cas que, davant d’una crida per cobrir un lloc de treball, cap de les 
persones que composin la Borsa, l’accepti. 
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És obligació de les persones candidates que formin part de la Borsa de facilitar un o 
dos telèfons de contacte, així com una adreça de correu electrònic o qualsevol altre 
mitjà de localització, als efectes de comunicació, i mantenir-ho permanentment 
actualitzat. 

El funcionament d’aquesta borsa es flexible, així, l’ordre de crida de la Borsa de 
reposició serà per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda. Per efectuar 
l’oferta de treball a la persona aspirant que correspongui, des del Departament de 
Recursos Humans se li enviarà un correu electrònic amb confirmació de lectura 
perquè es posi en contacte amb el/la persona responsable d’aquest Servei. 

Si a les 9 hores del següent dia laborable a l’enviament del correu electrònic la 
persona aspirant no ha contactat amb el Departament de Recursos Humans, es 
passarà a la crida a la següent persona aspirant per ordre de puntuació. 

La persona interessada haurà de manifestar en el termini màxim d’un dia laborable 
la seva acceptació o renúncia. La manca de manifestació s’entendrà com a rebuig 
de l’oferta. 

Es consideraran en situació de “no disponibles”, mantenint-se en la Borsa en el 
mateix ordre, les persones aspirants que en el moment de produir-se la crida 
rebutgin l’oferta per alguna de les següents causes: 
a) IT derivada de malaltia o accident, amb comunicat de baixa o informe mèdic. b) 
Embaràs, permís per maternitat o paternitat. 
c) Per mort d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat. 
d) Per compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic. 
e) Tenir vigent un nomenament interí a l’Ajuntament de Mollerussa. 
La causa de no disponibilitat s’haurà de justificar documentalment en el termini 
màxim de dos dies comptadors a partir d’aquell en el qual es va produir la crida 
(excepte si es tracta del supòsit enumerat a l’apartat e). Es deixarà d’estar en 
situació de situació de no disponibilitat quan finalitzada la causa que va donar 
origen a la mateixa la persona aspirant posi aquest fet en coneixement del 
Departament de Recursos Humans. 

La primera renúncia a l’oferta de treball sense motiu justificat comportarà la pèrdua 
de posició en la Borsa, i la persona aspirant passarà a ocupar l’últim lloc. La segona 
renúncia sense motiu justificat comportarà l’exclusió directa de la Borsa. 

Mentre una persona integrant de la Borsa tingui un  nomenament interí amb 
l’Ajuntament de Mollerussa, no se li oferirà cap altre nomenament que pugui 
generar-se, encara que aquest sigui de durada superior. 

Quan un policia local interí finalitzi el seu període de nomenament s’incorporarà 
novament al lloc de Borsa que li correspon d’acord amb el seu ordre de puntuació. 

Els aspirant proposats per formar part de la Borsa, en cas que hagin de ser 
nomenats com a policies locals  interins, hauran de presentar la documentació que 
se’ls hi requereixi en el termini de 5 dies naturals, a partir de la recepció de la 
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notificació del seu nomenament, al Departament de Recursos Humans de la 
Corporació, 

Onzena. Incidències

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els 
acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu. 

Dotzena. Recursos

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes 
decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord 
amb l’article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, potestativament, 
recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la 
seva publicació o notificació, davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós 
administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a 
partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que 
preveu l’article 10 de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims 
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici 
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el 
termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, 
recurs d’alçada davant de l’alcalde.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Tretzena.

En tot allò no previst en aquestes bases s'estarà a l'establert per les disposicions 
vigents en matèria de personal.

SOL·LICITUD  – www.mollerussa.cat –ofertes de treball

ANNEX I  www.mollerussa.cat –ofertes de treball

ANNEX II. 

PROVES FÍSIQUES

1. Cursa llançadora
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Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva 
marcada per un senyal sonor, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres.

2. Llançament de pilota medicinal

Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les 
dues mans i, de darrera el clatell, es llança cap endavant per sobre el cap, sense 
aixecar el talons ni les puntes dels peus (2 intents)

3. Salt horitzontal

En la posició inicial, l’aspirant s'ha de situar de forma que les puntes dels peus 
estiguin exactament darrera de la línia de batuda junts o separats a l'amplada dels 
malucs.
Els peus han de tenir contacte permanent amb el terra fins el moment d'enlairar-se. 
Després d'aquest preparatiu, ha de saltar simultàniament amb els peus tan lluny 
com pugui. (2 intents)

4. Velocitat

Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres llisos.

Barem d'aptitud física homes

Punts Llançament
Salt 

horitzontal(cm) Velocitat Punts
10 12 250 6"7 10
9 11 235 6"9 9
8 10.5 225 7"1 8
7 10 220 7"4 7
6 9 212 7"8 6
5 8 208 8"4 5
4 7.5 203 8"8 4
3 7 200 9"1 3
2 6.5 190 9"3 2
1 6 182 9"6 1

Barem d'aptitud física dones

Punts Llançament
Salt 

horitzontal(cm) Velocitat Punts
10 8 210 7"6 10

9 7 195 8" 9
8 6.5 185 8"4 8
7 6 178 9" 7
6 5.8 172 9"2 6

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 252c4acc7f9d42eb83aed0d0ec92a4a3001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

c 
S

o
ls

o
n

a 
A

ix
al

a
14

/1
0/

20
19

A
L

C
A

L
D

E

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


                            
 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
                            (LLEIDA)

5 5.5 165 9"5 5
4 5 160 9"7 4
3 4.5 155 9"8 3
2 4 150 9"9 2
1 3.5 142 10 1

Cursa Llançadora

La puntuació de l'aspirant vindrà determinada pel nombre de períodes o "paliers" que 
hagi completat d'acord amb l'escalat següent: 

Aspirants Masculins:

Cursa Llançadora (Course Navette) "paliers"
Fins a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 40 anys Punts

<8,5 <8 <7,5 0
8,5 8 7,5 1
9 8,5 8 2

9,5 9 8,5 3
10 9,5 9 4

10,5 10 9,5 5
11 10,5 10 6

 Aspirants Femenines:

Cursa Llançadora (Course Navette) "paliers"
Fins a 24 anys De 25 a 34 anys De 35 a 40 anys Punts

<6 <5,5 <5 0
6 5,5 5 1

6,5 6 5,5 2
7 6,5 6 3

7,5 7  6,5 4
8 7,5 7 5

8,5 8 7,5 6

Representació gràfica
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S’ incrementarà en un 10 % la nota final a partir dels 35 anys i així successivament 
cada fracció de 10 anys, en totes les proves menys en la Cursa Llançadora la qual 
ja està en el barem. 

ANNEX III 
 
TEMARI

A) Coneixement de l’entorn
1. Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial.
2. Les xarxes de comunicació de Catalunya.

B) Àmbit institucional
1. L'Estatut d'autonomia de Catalunya
2. Les institucions polítiques de Catalunya
3. El Departament d’Interior
4. L'ordenament jurídic de l'Estat
5. Els drets humans i els drets constitucionals: les garanties dels drets
6. Les institucions polítiques de l'Estat
7. Els òrgans jurisdiccionals: el poder judicial i el Tribunal Constitucional
8. L'organització territorial de l'Estat 
9. La Unió Europea

C) Àmbit de seguretat i policia
1. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat 
2. La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a 
Catalunya
3. La policia de Catalunya: Mossos d'Esquadra i policies locals 
4. La funció policial en matèria de seguretat ciutadana 
5. La funció policial en la investigació de delictes 
6. La funció policial en seguretat viària i trànsit
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7. Codi deontològic policial 
8. El marc legal de la seguretat a l'Estat: forces i cossos de seguretat 
9. La construcció d'un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords 
internacionals

D) El món local a Catalunya
1. El Règim local a Catalunya
2. El municipi
3. Les policies locals a Catalunya. Llei 16/91
4. Història, societat i cultura del municipi 

ANNEX IV

Quadre d'exclusions mèdiques.

I. ANTROPOMETRIA:
1. La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la 

mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als 
homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans 
dominant i no dominant, pel que fa a les dones.

2. La capacitat vital, obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els 
homes, i  als 3 litres en les dones.

II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:

1 Aparell circulatori
1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, 

independentment de la seva causa.
1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.
1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
1.5 Insuficiència coronària.
1.6 Pericarditis activa o residual.
1.7 Insuficiència arterial perifèrica.
1.8 Insuficiència venosa perifèrica.
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.
1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

2 Aparell respiratori
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció 

respiratòria.
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, 

pulmó, pleures o tòrax.

3 Aparell genitourinari.
3.1 Malformacions o lesions del tracte genitourinari.
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.
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3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.

4 Aparell digestiu
4.1 Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies 

biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.
4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o 

l'excreció.
4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.
4.4 Úlcera gastroduodenal.
4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).
4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.
4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.

5 Sistema hematopàtic: hemopaties que a judici del tribunal limitin 
l'exercici de la funció policial.

6 Aparell locomotor.
6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure 

moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat 
de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

6.2 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti 
l'exercici de les funcions policials.

7 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós
7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que 

afecti un adequat comportament social i laboral.
7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental 

orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.    
7.3 Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies 

psicotròpiques.
7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d'intoxicació exògena 

(detecció de metabòlits de drogues d'abús en l'orina).
7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.
7.6 Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.
7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
7.8 Tremolor. Tics o espasmes.
7.9 Trastorns de la son.

8 Glàndules endocrines
8.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
8.2 Diabetis mellitus.

9. Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, 
micòtica o parasitària).

10 Òrgans dels sentits.
10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica 

o del funcionalisme neuromotor.
10.2 Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.
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10.3 Queratotomia radial.
10.4 Despreniment de retina.
10.5 Estrabisme manifest i no corregit.
10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
10.7 Discromatòpsies.
10.8 Glaucoma.
10.9 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que 

realitzin la  prova, dificulti de manera important l'agudesa visual.
10.10 Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 

4.000 Hz a 45 dB.
10.11 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en 

comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.

10.12 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, 
cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.

10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.

11 Pell, fàneres i glàndules exocrines
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin 

comprometre la funció policial.
11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin 

comprometre la funció policial o facilitar la identificació.
11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la 

funció policial.
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin 

l'exercici de la funció policial.

12 Altres.
12.1 Processos neoplàsics.
12.2 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions 
orgàniques.
12.3 Malalties autoimmunes.
12.4 Diàtesi al·lèrgica.
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui 

comprometre la funció policial.

Mollerussa, octubre de 2019

L’alcalde

Marc Solsona Aixalà

RECURSOS: 
De conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i la Llei 29/1998 de 13 de juliol, 
enfront aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podran interposar els recursos 
següents:
1. RECURS DE REPOSICIÓ amb caràcter potestatiu. El recurs s’interposarà, en el termini d’un (1) 
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mes a comptar des de la recepció de la notificació, davant l’òrgan que ha dictat l’acte.
2. RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU. Es pot interposar directament aquest recurs en el 
termini de dos (2) mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació.
El RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU s’interposarà davant l’òrgan competent d’aquesta 
jurisdicció, Jutjat del Contenciós administratiu de Lleida o Sala del Contenciós administratiu del TSJC,  de 
conformitat amb allò que s’estableix en els article 8 i 10 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol.
3. No obstant això, podrà interposar-se qualsevol altre recurs que s’estimi més adient per a la defensa 
dels respectius drets.    

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 252c4acc7f9d42eb83aed0d0ec92a4a3001

Url de validació https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

c 
S

o
ls

o
n

a 
A

ix
al

a
14

/1
0/

20
19

A
L

C
A

L
D

E

https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

		2019-10-25T08:39:31+0200
	Extranet Ajuntament Mollerussa




