En data 16 de febrer de 2021, 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 de selecció
convocat per a la provisió d’una plaça de sotsinspector de la policia local de l’Ajuntament de Roda de
Berà, pel sistema de concurs-oposició per promoció interna.
Vista la publicació del text íntegre de les bases, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
CVE2021-01798, de data 9 de març de 2021, així com un extracte de les mateixes al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm. 8372, de data 24 de març de 2021 al tauler d’anuncis de
l’ajuntament i a la web municipal.
D’acord amb el Decret d’Alcaldia núm. 2021-1277, de data 14 de maig de 2021, s’acorda el següent:
PRIMER. Aprovar provisionalment l’admissió de l’únic aspirant presentat, vist que compleix els
requisits que s’estableixen a la base segona de la convocatòria.
A) LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS / EXCLOSOS
ASPIRANTS ADMESOS/ES:

Nº REGISTRE

DNI

ADMÈS / EXCLÒS

2021-E-RE-1054-1059

...540J

ADMÈS

B) ASPIRANTS ADMESOS QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ:
Donat que l’aspirant admès acredita documentalment haver superat en un altre procés de selecció
per a l’accés a la condició de funcionari públic, una prova de coneixements de llengua catalana del
mateix nivell (B2), aquest resta exempt de realitzar aquesta prova.
SEGON. Nomenar el Tribunal que ha d’actuar en la qualificació de les proves del procés de selecció,
i que integrarà les següents persones, d’acord amb la base sisena de les bases:
PRESIDENT/A

VOCALS

Titular:
Sr. Joan Pié Godall, Sotsinspector Cap de la Policia Local de Roda de Berà
Suplent:
Sr. Jordi Altarriba Guitart Inspector Cap de la Policia Local de El Vendrell.
Titular:
Sr. Àngel Fernández Alberola, Sotsinspector de la Policia Local de Altafulla.
Suplent:
Sr. Antonio Dote Cabrera, Inspector Cap de la Policia Local de Creixell.
Titular:
Sr. Miquel Àngel Marchal Cortés, Sotsinspector de la Policia Local de Torredembarra.
Suplent:
Sr. Àndrés Herrero García, Sotsinspector de la Policia Local de El Vendrell.
Titular:
Sra. Begoña Curto Ferré, per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
Suplent:
Sra. Elisenda Ruiz Iglesias, per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
Titular:
Sr. Dionís Ginés Parrilla, per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Suplent:
Sr. Alberto Romero Pizarro, per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
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ANUNCI

SECRETARI/A

Titular:
Sra. M. Pilar Planas Vigueras, Aux. Administrativa, Ajuntament de Roda de Berà
Suplent:
Sr. Francesc Ferré Guinovart, Tècnic de RR HH, Ajuntament de Roda de Berà.

Assistirà en representació de la junta de personal funcionari (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.
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.
D’acord amb les bases de la convocatòria, 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.

- Constitució del Tribunal.
- Prova pràctica: Projecte. El Tribunal haurà de valorar el coneixement i l’adequació a la realitat
social del municipi, d’acord amb els ítems indicats a l’annex I.
- Prova tercera: proves psicotècniques de personalitat i de competències (a les 11:00 hores),
amb l’assessorament del tècnic col·legiat núm. 835, Sr. Jaume Rosselló Prats del Col·legi Oficial
de Psicologia de Catalunya.
- Valoració de mèrits de la Fase de Concurs, d’acord amb els paràmetres establerts a la base
novena, de les bases que ha de regir aquest procediment.
*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.
QUART. Convocar l’aspirant admès per a la realització de les proves, d’acord amb les dades
contingudes a la següent taula:
Fase oposició

Primera prova:
Prova català: l’aspirant resta exempt de realitzar aquesta prova.
Segona prova:
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TERCER. Convocar als membres del Tribunal per a la seva constitució i inici de les actuacions amb
les proves segona i tercera de la Fase d’Oposició, el dia 9 de juny de 2021, a les 8:00 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:

Prova pràctica: defensa i aclariments sobre el projecte, si s’escau, davant
l’òrgan de selecció, dia 9 de juny, a les 10:00 h, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament.
Quarta tercera:
Prova psicotècnica: dia 9 de juny, a les 11:00 h, a la Sala de Reunions de
l’Ajuntament.
Fase concurs i
valoració

El Tribunal procedirà a la valoració de mèrits, un cop finalitzada la prova tercera
de la fase d’oposició.

*D’acord amb la base vuitena, punt cinc, el projecte s’haurà d’entregar en suport paper i en suport
informàtic format PDF al registre d’entrada de la Corporació en el termini màxim de 15 dies naturals
des de la publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos
CINQUÈ. 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.
La llista provisional s’elevarà a definitiva , sense necessitat d’una nova publicació, si en el termini de
10 dies naturals no s’hi presenten reclamacions.
En el cas que es produeixin impugnacions la resolució de la qual pugui variar el resultat d’aquest
procediment selectiu, es podrà determinar en qualsevol moment la suspensió del procediment fins a
la seva resolució.
SISÈ. 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.

Pere Virgili Domínguez, Alcalde.
A Roda de Berà, 14 de maig de 2021.
Document signat electrònicament al marge.
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Sens perjudici de la seva immediata execució, d’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la
primera sessió ordinària que tingui lloc.

