En data 1 de juny de 2020, 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,
CVE2020-04860, de data 27 de juliol de 2020, amb ressenya al DOGC, núm. 8208, de data 24
d’agost de 2020, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal.
D’acord amb el Decret d’alcaldia núm. 2020-2119, de data 12 de novembre de 2020, s’acorda el
següent:
PRIMER. Estimar l’al·legació presentada dins del termini establert a tal efecte amb registre
d’entrada 2020-E-RE-1894, de data 3 de novembre de 2020, donat que s’acredita el requisit.
SEGON. Aprovar definitivament la llista d’aspirants següents, vist que compleixen els requisits que
s’estableixen a la Base 3a i 4a de la convocatòria.
A) LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS
ASPIRANTS ADMESOS/ES:

B) ASPIRANTS ADMESOS QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ
Tots els aspirants presentats que han estat admesos estan exempts de realitzar l’exercici de llengua
catalana.
TERCER. Convocar els aspirants admesos per a la realització de les proves, d’acord amb les dades
contingudes a la següent taula:
Fase oposició

Primera prova:
- Prova teòrica de coneixements específics, dia 23 de novembre, a la
Sala de Plens de l’Ajuntament de Roda de Berà (Carrer Joan Carles I,
15), a les 10:00 hores.
Segona prova:
- Prova d’aptitud física, dia 25 de novembre, a les instal·lacions de la
UDT Torredembarra, a les 9:00 hores.
Tercera prova:
- Prova psicotècnica, dia 25 de novembre, a la Sala de Plens de
L’Ajuntament de Roda de Berà, a les 11:00 hores.
Quarta prova:
- Reconeixement mèdic, aquesta prova es realitzarà un cop valorada la
fase de concurs, d’acord amb la base desena de la convocatòria.
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ANUNCI

Fase concurs i
valoració

El Tribunal determinarà la data de la Fase de Concurs i valoració, d’acord amb
la base desena de la convocatòria amb atenció a l’esmena per errada gràfica
resolta a la resolució núm. 2020-2001, de 28 d’octubre.

QUART. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, a la plana web
municipal (http://www.rodadebera.cat) i notificar-la als membres del Tribunal.
CINQUÈ. 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, 12 de novembre de 2020.
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