En data 24 de gener de 2019, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar les bases, la
convocatòria i el modelatge d’instància de sol·licitud que han de regir el procediment de selecció
convocat per a la constitució d’una borsa d’agents de policia, amb caràcter interí, per a substitucions
i acumulació de tasques de la Policia Local de Roda de Berà.
Vista la publicació del text íntegre de les bases, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm.
CVE2019-01051, de data 5 de febrer de 2019, així com un extracte de les mateixes al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 7812, de data 18 de febrer de 2019, al tauler d’anuncis de
l’ajuntament i a la web municipal.
D’acord amb l’anunci de la llista definitiva d’admesos i exclosos, de data 17 d’abril de 2019:
PRIMER. Esmenar errada gràfica detectada en el punt tercer, en relació a la data d’execució de la
prova de català.
On diu:
“TERCER. Aprovar la següent llista definitiva de les persones que han de realitzar la prova
de català, prevista pel dia 23 de juliol, a les 9 hores a l’Ajuntament de Roda de Berà, (Sala
de Plens, C/ Joan Carles I, 15 ).”
Ha de dir:
“TERCER. Aprovar la següent llista definitiva de les persones que han de realitzar la prova
de català, prevista pel dia 30 d’abril, a les 9 hores a l’Ajuntament de Roda de Berà, (Sala de
Plens, C/ Joan Carles I, 15 ).”
SEGON. Publicar aquest 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.
Pere Virgili Domínguez, Alcalde.
A Roda de Berà, 26 d’abril de 2019.
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