Ajuntament de Roda de Berà

En data 10 de maig de 2021 i d’acord amb la resolució dictada per l’alcaldia en data 20 d’abril,
núm. 2021-1103, s’ha portat a terme la prova psicotècnic corresponent al procés selectiu
convocat per a la provisió de dues places d’agent de policia local de l’Ajuntament de Roda de
Berà.
PRIMER. Seguint amb el procediment, en data 10 de maig, a les 8:00 h., prèvia comprovació
dels documents d’identificació, els aspirants convocats han realitzat la prova quarta de la fase
d’oposició, prova psicotècnic, sota la supervisió del tècnic col·legiat núm. 835, Sr. Jaume
Rosselló Prats, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb els següents resultats:

SEGON. Es convoca al Tribunal pel proper dia 25 de maig, a la Sala de Plens d’aquest
Ajuntament, a les 8:00 hores, per a portar a terme la fase de concurs de mèrits aportats pels
aspirants. Per a la valoració d’aquesta fase caldrà que els candidats hagin superat prèviament
cadascuna de les fases de d’oposició, llevat de la prova cinquena. Aquells aspirants que han
superat la prova psicotècnica han de presentar els documents acreditatius dels mèrits
avaluables, així com una relació (índex) d’aquests, en el termini de 5 dies hàbils,
comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació dels resultats de l’exercici
quart.
TERCER. Es posa en coneixement dels aspirants que la prova cinquena, reconeixement
mèdic, tindrà lloc els propers dies 27 de maig i 1 de juny, d’acord amb l’establert a l’Annex III de
les bases, al Centre Quironprevención de El Vendrell, Av. Sant Vicenç, 37, i atenent la següent
relació horària:
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ANUNCI

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, 11 de maig de 2021

