Ajuntament de Roda de Berà

En data 6 de maig de 2019, i d’acord amb la resolució d’alcaldia núm. 2019-0511, de data 1
d’abril, s’ha portat a terme l’exercici que conté les proves aptitudinals i de personalitat
adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials, amb l’assistència del tècnic
especialitzat en psicologia Sr. Jaume Roselló Prats, del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
Aquest exercici preveu la possibilitat de complementar la prova amb una entrevista personal
dels aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment, procediment que dona
compliment a les bases del procés selectiu per formar una borsa d’Agents de Policia Local a
Roda de Berà.
PRIMER. Aquest anunci fa públic el resultat de l’informe emès pel tècnic del Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya, en relació a la part de les proves tipus test, aptitudinals i de
personalitat, amb els següents resultats parcials:
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ANUNCI

SEGON. Emplaça als aspirants, el dimecres 8 de maig de 2019, a les 9:00 h, per realitzar
l’entrevista personal, que complementarà la prova i que tindrà lloc a la sala de reunions de
l’Ajuntament de Roda de Berà, segons horari especificat a la graella d’APTE / NO APTE i
seguint l’ordre d’actuació conforme a la resolució PDA/2953/2018, de 13 de desembre de 2018,
per la qual es determina que la lletra d’inicial del primer cognom dels aspirants per a processos
selectius de l’any 2019, serà la “Y”.
TERCER. 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, 6 de maig de 2019

