Ajuntament de Roda de Berà

En data 25 de novembre de 2020 i d’acord amb la resolució dictada per l’alcaldia en data 12 de
novembre, núm. 2020-2119, s’han portat a terme els exercicis segon i tercer de la fase d’oposició
corresponents al procés de selecció 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 policia local de l’Ajuntament de Roda de Berà.
PRIMER. En data 25 de novembre de 2020, a les 9:00 h., els aspirants convocats han realitzat la
prova segona d’aptitud física de la fase d’oposició, sota la supervisió del tècnic d’esports Sr. Pau
Arbós Arqué i d’acord amb les condicions establertes a l’Annex ! de les bases.
SEGON. En data 25 de novembre de 2020, a les 11:00 h., els aspirants convocats han realitzat la
prova tercera psicotècnic de la fase d’oposició, que conté els tests aptitudinals i de personalitat i
entrevista personal amb l’assistència del tècnic especialitzat en psicologia, Sr. Jaume Roselló Prats,
del Col·legi de Psicologia de Catalunya i en presència d’un membre del tribunal, procediment que
dóna compliment a les bases del procés selectiu de mobilitat horitzontal interadministrativa de la
Policia Local a Roda de Berà.
TERCER. Aquest anunci fa públic els resultats d’ambdós proves i els resultats dels aspirants són els
següents:

QUART. Per acord de la Comissió avaluadora el proper dia 3 de desembre, a les 9:00 h., tindrà lloc
la valoració dels mèrits al·legats per la fase de concurs. A partir de la data d’avui els aspirants
disposen de cinc dies hàbils per presentar els document acreditatius dels mèrits avaluables
mitjançant original o còpia compulsada, així com una relació (índex) d’aquest, en el supòsit que no
ho hagin fet abans i d’acord amb l’establert a la base desena.
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, 26 de novembre de 2020
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