Ajuntament de Roda de Berà

En data 2 de maig de 2019, i d’acord amb la resolució dictada per l’alcaldia en data 1 d’abril,
núm. 2019-0511, s’han portat a terme els exercicis corresponents a la prova d’aptitud física del
procés selectiu per formar una borsa d’Agents de Policia Local a Roda de Berà.
PRIMER. En data 2 de maig de 2019 s’ha constituït el Tribunal Qualificador per la realització
del quart exercici de la fase d’oposició del procés selectiu de referència.
SEGON. Abans de la realització de la prova d’aptitud física dels aspirants, els membres del
Tribunal d’acord amb la base QUARTA sol·liciten als aspirants convocats el certificat mèdic
acreditatiu de l’estat de salut personal, amb indicació de l’alçada corporal.
Efectuades les proves corresponents, amb la col·laboració del tècnic especialista esportiu de la
UDT - Torredembarra, el Sr. Pau Arbós Arqué, el resultat de les puntuacions dels aspirants és el
següent:
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ANUNCI

TERCER. D’acord amb la resolució núm. 2019-0511, d’1 d’abril, els aspirants que han superat
aquest exercici del procés, queden convocats a la realització del cinquè exercici del
procediment selectiu, prova psicotècnica que tindrà lloc el dilluns dia 6 de maig, a les
9:30h al Poliesportiu de l’Ajuntament de Roda de Berà, ubicat al C/Joan Carles I, núm. 15. Els
aspirants hauran de presentar-se amb el DNI.
Per realitzar aquestes proves, el tribunal comptarà amb l’assessorament de personal tècnic
especialitzat en proves psicotècniques del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Els resultats es penjaran a la plana web de l’Ajuntament de Roda de Berà,
www.rodadebera.cat, el dia 7 de maig a partir de les 13:00 h, convocant als aspirants que
superin la prova, per a l’entrevista curricular.
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, 2 de maig de 2019

