Ajuntament de Roda de Berà

En data 23 de novembre de 2020 i d’acord amb la resolució dictada per l’alcaldia en data 12 de
novembre, núm. 2020-2119, s’ha portat a terme l’exercici primer corresponent 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 23 de novembre de 2020 s’ha constituït el Tribunal Qualificador i s’ha donat inici
al procés selectiu.
SEGON. En relació a la prova de català, tots els aspirants presentats estan exempts de realitzar
l’exercici de llengua catalana.
TERCER. Efectuada la prova teòrica corresponent al primer exercici de la fase d’oposició, segons
temari específic fixat a les bases i d’acord amb allò establert a la base NOVENA, el resultat de les
puntuacions dels aspirants és el següent:

QUART. D’acord amb la resolució núm. 2020-2119, de 12 de novembre, els aspirants que han
superat aquest exercici del procés queden convocats els aspirants per a continuar amb les proves el
dia 25 de novembre de 2020, a les 9:00 hores:
-

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.

D’acord amb la base NOVENA, els aspirants per a la realització d’aquest exercici hauran de lliurar al
Tribunal Qualificador un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar expressament, que
reuneixen les condicions físiques necessàries per portar-les a terme. La no presentació d’aquest
certificat ORIGINAL comportarà l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu. La vigència
del certificat es fixa en 6 mesos de se la data d’emissió.
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 mateixa 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, 24 de novembre de 2020
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