Ajuntament de Roda de Berà

1. En data 25 de maig de 2021, s’ha conclòs la fase de concurs del procés selectiu convocat per
a la provisió de dos places d’Agent de Policia Local i borsa de treball de l’Ajuntament de Roda
de Berà, pel sistema de concurs-oposició lliure, segons bases aprovades per la Junta de
Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 1 de juny de 2020.
2. Verificades les proves (inclòs reconeixement mèdic i certificat de penats) i concloses les fases
de concurs-oposició, en Acta de 25 de maig de 2021, el Tribunal ha elevat proposta de la llista
final d’aspirants que han superat el procés, per l’ordre de puntuació respectivament assolit.
D’aquests resultats, els 2 primers candidats opten a les dos places convocades d’agent de
policia i a tal efecte i d’acord amb la base “onzena” de les bases que regeixen aquest
procediment, els candidats primer i segon, hauran d’assistir i superar el curs selectiu de
l’Escola de Policia de Catalunya, així com el període de pràctiques establert per a poder ser
nomenats, fins a l’inici de la formació podran ocupar les places interinament. La resta de
candidats constitueixen borsa de treball i restaran a l’espera de ser cridats per cobrir definitiva o
interinament places vacants o necessitats temporals.
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 relació d’aspirants segons proposta elevada pel Tribunal qualificador
corresponent a la convocatòria per proveir dues places d’Agent de la Policia Local, incloses en
l’oferta d’ocupació pública de L’Ajuntament de Roda de Berà de l’any 2019 i constitució de borsa de
treball per cobrir definitiva o interinament places vacants o necessitats temporals, amb l’ordre que
determina la puntuació assolida a les diferents proves del procés i que és la següent:

SEGON. 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.
Pere Virgili Domínguez, Alcalde.
A Roda de Berà, 17 de juny de 2021
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