
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

ANUNCI sobre convocatòria i esmena d’errors materials de les bases que regeixen la convocatòria del
procés de selecció de sis places d’agent de la Policia Local de la Roca del Vallès.

La Junta de Govern Local, en data 15 de maig de 2014, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria del
procediment selectiu, mitjançant el sistema de concurs oposició, per proveir 6 places d’agents de la policia
local d’aquest Ajuntament.

Les bases d’aquesta convocatòria es varen publicar, íntegrament, en el Butlletí Oficial de la Província de data 2
de juny de 2014.

La Junta de Govern Local, en sessió de 5 de juny de 2014, va aprovar l’acord que modifica els dos errors
materials que s’han detectat en les bases esmentades, la part dispositiva d’aquest acord, literalment, diu:

 

“Primer.- Rectificar dos errors materials existents en les Bases reguladores del procediment selectiu,
mitjançant el sistema de concurs oposició, per a proveir 6 places de agents de la policia local d’aquest
municipi, aprovades per la Junta de Govern Local en sessió del dia 15 de maig de 2014, publicades en el BOPB
de data 2 de juny de 2014, i que són els que s’assenyalen a continuació:

 

 

Annex I

 

On diu:

En el Barem d’aptitud física homes i dones, ha de constar

“Als opositors que superin els trenta anys d’edat se’ls aplicarà les següents bonificacions a les puntuacions
establertes en els quadres anteriors:

- de 31 a 35 anys se sumarà el 5 % de la puntuació obtinguda.

- de 36 a 40 anys se sumarà el 10 % de la puntuació obtinguda.

 

On diu:

Annex II : TEMARI

Part Comuna, tema 7 on diu Historia, cultura i societat del municipi de Premià de Dalt, hauria de dir Historia,
cultura i societat del municipi de la Roca del Vallès.

 

Segon.- Publicar la rectificació acordada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i en la seva pàgina
web.”

 

El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, a comptar des de l’endemà de la data de
publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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La Roca del Vallès, 6 de juny de 2014

 

Rafael Ros Penedo

Alcalde

 

(14.161.039)
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