Ajuntament de Roda de Berà

1. En data 9 de juny de 2021, s’ha conclòs la fase d’oposició i concurs del procés selectiu convocat
per a la provisió de la plaça de Sotsinspector de la Policia Local de l’Ajuntament de Roda de
Berà, pel sistema de concurs-oposició per promoció interna, segons bases aprovades per la
Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 16 de febrer de 2021.
2. Verificades les proves, en Acta de 9 de juny de 2021, el Tribunal ha elevat proposta del resultat
final i superació del procés del candidat presentat, el qual quedarà condicionat al compliment de
la base vuitena, punt 7, superació del curs específic per a l’accés a la categoria de Sotsinspector
que organitza l’ISPC.
3. Examinada la documentació que acompanya aquest expedient i essent conforme al compliment
de les bases reguladores d’aquest procés selectiu, s’ha resolt:
PRIMER. Aprovar la proposta elevada pel Tribunal qualificador corresponent a la convocatòria per
proveir una plaça de Sotsinspector de la Policia Local de Roda de Berà pel torn de promoció interna
amb els resultats següents:
FASE OPOSICIÓ
-

Prova primera, coneixements de la llengua catalana: s’acredita documentalment l’exempció de
realització de la prova.

-

Prova segona pràctica “Projecte”:

-

Prova tercera, proves psicotècniques de personalitat i de competències, assistides pel col·legiat
nº 835 del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, segons pautes previstes a la Resolució
INT/2403/2015, amb resultat d’APTE.

FASE CONCURS
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ANUNCI

SEGON. El candidat A.G.R. amb DNI ...540J, haurà d’assistir i superar el curs específic per a
l’accés a la categoria de Sotsinspector que organitza l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
TERCER. El nomenament del candidat si s’escau, estarà subjecte a l’establert a les bases de la
convocatòria i en especial a la base primera, punt 1.4, sobre la intenció de jubilació de l’actual titular
d’aquest lloc de treball (nº 44 de la RLLT), acollint-se a allò previst en el RD 1449/2018.
QUART. Publicar el present anunci al tauler d'edictes i anuncis oficials de la corporació i a la web
municipal http://www.rodadebera.cat, amb indicació que els anuncis successius relatius a aquesta
convocatòria també es publicaran al tauler i web municipal, i notificar-la als membres del Tribunal.
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Pere Virgili Domínguez, Alcalde.
A Roda de Berà, 22 de juny de 2021

