En data 11 de novembre de 2019, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar les
bases, la convocatòria i el modelatge d’instància de sol·licitud que han de regir el procediment
selectiu en la modalitat de mobilitat horitzontal interadministrativa, d’una plaça de l’escala
d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, categoria agent de la
policia local de l’Ajuntament de Roda de Berà,
Vista la publicació del text íntegre de les bases, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
CVE2020-01880, de data 16 de març de 2020, amb ressenya al DOGC, núm. 8184, de data 23 de
juliol de 2020, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal.
D’acord amb el Decret d’alcaldia núm. 2020-2001, de data 28 d’octubre de 2020, s’acorda el
següent:
PRIMER. Aprovar provisionalment la llista d’aspirants següents, vist que compleixen els requisits
que s’estableixen a la base 3a i 4a de les bases de la convocatòria.
A) LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS
ASPIRANTS ADMESOS:

ASPIRANTS EXCLOSOS/ES:

B) ASPIRANTS ADMESOS QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ
Tots els aspirants presentats admesos estan exempts de realitzar l’exercici de llengua catalana.
SEGON. Publicar aquesta resolució al tauler de la Corporació i a la pàgina web municipal
(http://www.rodadebera.cat), es concedeix un termini de deu dies hàbils per la presentació de
possibles reclamacions adreçades a esmenar si és el cas els defectes que s’hagin pogut produir en
la llista d’admesos/exclosos fins l’11 de novembre de 2020.
En cas que no es presenti cap al·legació, s'entendrà definitiva aquesta llista d’aspirants admesos,
sense necessitat de nova resolució.
En cas que s’hagin presentat reclamacions, una vegada finalitzat el termini previst a l’apartat
anterior, l’òrgan competent aprovarà mitjançant una resolució, la llista definitiva dels aspirants
admesos i exclosos i la dels aspirants admesos que han de fer l’exercici de coneixements de
llengua i indicarà la data, l’hora i el lloc de realització de la primera prova.
Les errades de fet podran esmenar-se en qualsevol moment d'ofici o a petició de la persona
interessada.
TERCER. Nomenar el Tribunal que ha d’actuar en la qualificació de les proves del procés de
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selecció, i que integrarà les següents persones, d’acord amb la base sisena de les bases:
PRESIDENT/A

VOCALS

SECRETARI/A

Titular:
Sr. Joan Pié Godall, Sotsinspector Cap de la Policia Local de Roda de Berà
Suplent:
Sr. Antonio Gómez Reche, Sergent de la Policia Local de Roda de Berà.
Titular:
Sr. Àngel Fernández Alberola, Sotsinspector Cap de la Policia Local d’Altafulla.
Suplent:
Sr. Antonio Dote Cabrera, Sotsinspector en Cap de la Policia Local de Creixell.
Titular:
Sr. Miquel Àngel Marchal Cortés, Sotsinspector Cap de la Policia Local Torredembarra.
Suplent:
Sr. Lluís Gómez Reche, Caporal de la Policia Local de Torredembarra.
Titular:
Sr. Antoni Pallarès Piqué, per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
Suplent:
Sr. Sergio Altamirano Bravo, per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
Titular:
Jordi Altarriba Guitart, per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Suplent:
Juan Vicente Alcalá Rodríguez, per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Titular:
Sra. M. Pilar Planas Vigueras, Aux. Administrativa, Ajuntament de Roda de Berà
Suplent:
Sra. Mercè Alba Salichs, Aux. Administrativa, Ajuntament de Roda de Berà.

Assistirà en representació de la junta de personal (amb veu, però sense vot):
Sr. Manuel Lucas Fernández, com a titular.
Sr. Fco. Javier López Carbonel, com a suplent.
Els membres del tribunal s’han d’abstenir i les persones aspirants poden recusar-los, en qualsevol
moment del procés de selecció anterior a la proposta de nomenament, quan hi concorrin les
circumstàncies que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

D’acord amb la Base 6a la Comissió de valoració podrà disposar, si així ho creu convenient, de
personal tècnic que col·labori en l’execució de les proves. En cas que en alguna prova participi
personal tècnic especialista, serà necessària només la presència d’almenys un membre de la
comissió de valoració per assegurar-ne una realització correcta i traslladar a la Comissió els
resultats de la prova o proves. El personal tècnic especialista podrà emetre els informes que
correspongui i disposarà de veu davant de la Comissió, però no de vot.
QUART. Convocar als membres del Tribunal per a la seva constitució i inici de les actuacions amb la
Fase d’Oposició, el dia 23 de novembre de 2020, a les 8:30 hores, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Roda de Berà (carrer Joan Carles I, núm. 15), amb el següent ordre del dia i
assumptes a tractar:
- Constitució del Tribunal.
- Primer exercici: Coneixements de llengua catalana, tot/es els aspirants n’estan exempts.
- Primera prova de la fase d’oposició: Prova teòrica de coneixements específics (10:00 hores, a
la Sala de Plens).

Codi Validació: 7HXR54KZHPYX2Y5KTEHLLRZZE | Verificació: https://rodadebera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

En el cas que, per raó d'abstenció, de recusació o d'impossibilitat justificada d'assistència, algun
dels membres titulars no pugui assistir-hi, han de comunicar-ho als seus suplents per garantir-ne la
presència.

*Les persones aspirants convocades per a les proves hauran de comparèixer amb el DNI i bolígraf
de color blau.
*Mesures de protecció Covid-19. Els aspirants hauran de portar posada la mascareta
obligatòriament i mantenir la distància de seguretat en tot moment. Es disposarà de dispensadors
de gel hidroalcohòlic a l’accés de la sala.
CINQUÈ. Convocar als membres del Tribunal per continuar amb les seves actuacions el dia 25 de
novembre de 2020, a les 9:00 hores, a les instal·lacions de la UDT Torredembarra.
-

Realització de la segona prova de la fase d’oposició, a les 9:00 h: Prova d’aptitud física, a
les pistes esportives UDT Torredembarra.
Realització de la tercera prova de la fase d’oposició, a les 11:00 h: Prova psicotècnica, a la
Sala de plens de l’Ajuntament de roda de Berà.

SISÈ. En relació a la fase de concurs i valoració, ens remeten a la base desena de la convocatòria
per donar continuïtat al procediment, no obstant, s’ha detectat una errada gràfica d’aquesta base,
de la qual es fa esmena en aquest punt i per tant,
On diu:
“Per a la valoració d’aquesta fase caldrà haver superat prèviament cadascuna de les proves
de la fase d’oposició, llevat de la cinquena prova que es realitzarà un cop valorada la fase
de concurs. Finalitzada la quarta prova de la fase d’oposició, aquells aspirants que l’hagin
superat hauran de presentar els documents acreditatius dels mèrits avaluables mitjançant
original o còpia compulsada, així com una relació (índex) d’aquests, en el termini de cinc
dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació dels resultats del quart
exercici de la fase d’oposició.”

“Per a la valoració d’aquesta fase caldrà haver superat prèviament cadascuna de les proves
de la fase d’oposició, llevat de la quarta prova que es realitzarà un cop valorada la fase de
concurs. Finalitzada la tercera prova de la fase d’oposició, aquells aspirants que l’hagin
superat hauran de presentar els documents acreditatius dels mèrits avaluables mitjançant
original o còpia compulsada, així com una relació (índex) d’aquests, en el termini de cinc
dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació dels resultats del
tercer exercici de la fase d’oposició.”
SETÈ. El Tribunal determinarà la data per a la Fase de Concurs, per portar a terme la valoració dels
mèrits aportats pels candidats i avaluació final dels aspirants.
VUITÈ. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, a la plana web
municipal i notificar-la als membres del Tribunal.
NOVÈ. Indicar que contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant l’Alcaldia, en
el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva darrera publicació.
Sens perjudici de la seva immediata execució, d’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la
primera sessió ordinària que tingui lloc.
Pere Virgili Domínguez, Alcalde.
A Roda de Berà, 28 d’octubre de 2020.
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Ha de dir:
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Document signat electrònicament al marge.

