ANUNCI
En data 5 de febrer de 2021, i d’acord amb la resolució dictada per l’alcaldia en data 27 de
gener, núm. 2021-0049, s’ha portat a terme la fase d’oposició, d’acord a la base vuitena
prevista a les bases de la convocatòria que ha de regir el procés selectiu, convocat per a la
constitució d’una borsa de treball de personal laboral temporal, denominació “peó de brigada”, grup
AP, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, per a cobrir vacants, substitucions i qualsevol
altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional que es doni a l’Ajuntament de Roda
de Berà, aprovades per Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 11 de novembre
de 2019.
PRIMER. En data 5 de febrer de 2021 s’ha constituït el Tribunal Qualificador i s’ha donat inici al
procés selectiu.
SEGON. A les 9:00 hores s’ha iniciat la prova de català nivell A2 amb l’assistència del Sra. Mª
Àngels Martínez Hornos, com a tècnic especialista, personal adscrit a l’Escola d’adults de
l’Ajuntament de Roda de Berà. Aquesta ha finalitzat a les 10:25 hores i tot seguit s’han exposat
els resultats segons taula següent amb la qualificació d’apte o no apte:

TERCER. A les 12:00 hores s’ha iniciat la prova teòrica, la qual es valora fins a un màxim de 10
punts. Els aspirants que no assoleixin com a mínim 5 punts en aquesta prova quedaran
eliminats del procés selectiu d’acord amb allò establert a la base vuitena, fase 1, exercici 2. El
resultat de les puntuacions dels aspirants és el següent:
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Els resultats es penjaran a la plana web de l’Ajuntament de Roda de Berà, www.rodadebera.cat
i al taulell d’anuncis, en el curs de la propera setmana.
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, 8 de febrer de 2021
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QUART. El proper dijous 11 de febrer i d’acord amb l’establert a la base vuitena, fase concurs,
el Tribunal portarà a terme la valoració de mèrits aportats pels aspirants i decidirà si s’escau la
realització de l’entrevista personal, la qual és potestativa i no eliminatòria.

