
 

Ajuntament de Roda de Berà

ANUNCI

En data 30 d’abril de 2019, i d’acord amb la resolució dictada per l’alcaldia en data 17 d’abril,  
núm. 2019-0623, s’han portat a terme tres dels exercici corresponents al procés selectiu per 
formar una borsa d’Agents de Policia Local a Roda de Berà.

PRIMER. En data 30 d’abril de 2019 s’ha constituït el Tribunal Qualificador i s’ha donat inici al 
procés selectiu.  

SEGON. A les 9:15 hores s’ha iniciat la prova de català nivell intermedi B2 amb l’assistència del 
Sr.  Ramon Vidal  Muntané, com a tècnic especialista designat  pel  Centre de Normalització 
Lingüística de Tarragona. 

Efectuada la prova de coneixements de llengua catalana dels aspirants convocats el resultat és 
el següent:

Nº EXP. 
PERSONAL

DNI Nº REGISTRE APTE /NO APTE

36 1523Y 2019-E-RC-1305 NO PRESENTAT
69 3401B 2019-E-RC-1618 APTE

TERCER. Efectuades les proves corresponents al segon i tercer exercici de la fase d’oposició, 
corresponents a les proves de cultura general i teòric del temari, d’acord amb allò establert a la 
base VUITENA, el resultat de les puntuacions dels aspirants és el següent

 



 

QUART. D’acord amb la resolució núm. 2019-0511, d’1 d’abril, els aspirants que han superat 
aquests  exercicis  del  procés,  queden  convocats  a  la  realització  del  quart  exercici  del 
procediment  selectiu,  prova d’aptitud física que  tindrà lloc el dijous dia 2 de maig, a les 
9:00 h a les pistes d’atletisme de la UDT - Torredembarra, situades a la carretera de la Riera de 
Gaià s/n, o bé accedint per la urbanització Sant Jordi - Zona Esportiva. Els aspirants hauran de 
vestir roba i calçat d’esport adequat.

D’acord amb la base VUITENA, els aspirants per a la realització d’aquest exercici hauran de 
lliurar  al  Tribunal  Qualificador  un  certificat  mèdic  oficial en  el  qual  es  faci  constar 

 



 

expressament,  que  reuneixen  les  condicions  físiques  necessàries  per  la  realització  de  les 
proves físiques demanades en aquest  procés selectiu  de l’Ajuntament  de Roda de Berà,  i 
d’acord amb la base TERCERA, apartat c), en el certificat també haurà de constar l’alçada de 
l’aspirant. La no presentació d’aquest certificat ORIGINAL comportarà l’exclusió automàtica de 
l’aspirant del procés selectiu.

Els resultats es penjaran a la plana web de l’Ajuntament de Roda de Berà, www.rodadebera.cat 
i al taulell d’anuncis, el dia 3 de maig a partir de les 9h, convocant als aspirants per al següent 
exercici.

CINQUÈ. 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, 30 d’abril de 2019
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