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ANUNCI

Per resolució d’alcaldia de 2 de juliol de 2020,  s’ha dictat l’acord següent:

“Per resolució d’alcaldia d’1 de juliol de 2020, registrada amb número 2020/834, es va 
aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos del del procés selectiu de tres places 
d’agent de la policia local de la Roca del Vallès. Aquest acord ha estat publicat en el 
BOP de Barcelona de 2 de juliol de 2020. 

En l’esmentat acord s’han detectat dues errades materials, on diu

 “Tercer. Convocar per a la realització de l’exercici 1 Prova de català, el dia 6 de març 
de 2020, a les 9.30 h, a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, C/ Catalunya, 24…”

Quart. Convocar als aspirants admesos per a realitzar els exercicis 3r i 4t , Prova 
escrita de coneixements generals i Prova Teòrica, el dia 9 de juliol a les 9.00 h al 
Centre Esportiu Municipal de la Roca del Vallès, C/Hermenegild Carrera, s/n.”

Ha de dir:

“Tercer. Convocar per a la realització de l’exercici 1 Prova de català, el dia 6 de juliol 
de 2020, a les 9.30 h, a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, C/ Catalunya, 24…”

Quart. Convocar als aspirants admesos per a realitzar els exercicis 2n i 3r , Prova 
escrita de coneixements generals i Prova Teòrica, el dia 9 de juliol a les 9.00 h al 
Centre Esportiu Municipal de la Roca del Vallès, C/Hermenegild Carrera, s/n.”

És per això que resolc:

Primer.  Aprovar la modificació de la resolució d’alcaldia 2020/834, d’acord amb el que 
s’ha exposat.

Segon. Publicar aquesta esmena en el BOP de Barcelona, en tauler electrònic de 
l’ajuntament i el el tauler de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.”
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