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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Atès que la Junta de Govern de la Roca del Vallès, en sessió de 16 de març de 
2020, va aprovar les bases i convocatòria dels plans d’ocupació municipals per a 
l’any 2020.

Atès que el 8 d’abril de 2020, es va publicar en el BOP les bases i la convocatòria 
dels plans d’ocupació 2020.

Atès que a data d’avui s’ha detectat un error material a les bases, a l’apartat 3, 
en relació a les hores de dedicació de la plaça de tècnic auxiliar de medi 
ambient. Hi figura que la jornada és de 25hores setmanals i amb un horari de 
dilluns de 8 a 14h, dimarts de 8 a 15h i a dimecres de 8 a 15h. Certament 
aquest horari es correspon a 20hores de jornada. 

Atès que a l’annex 1: Formulari d’inscripció i Declaració responsable, també 
s’explica i aquí és correcte com també és correcte l’estudi econòmic 
d’intervenció.

Atès que aquest error ha comportat que els contractes, tan de la plaça de tècnic 
auxiliar de medi ambient com la de celador/a d’obres, s’han fet per 25hores 
setmanals i cal corregir-los a 20hores setmanals.

De conformitat amb allò establert a l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’ 1 
d’octubre  de procediment administratiu de les administracions públiques, als 
efectes del seu esclariment i correcció

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència delegada en la Junta de 
Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia de 
l’Ajuntament, mitjançant Decret 994/19 de data 10 de juliol de 2019.

Atès que l’article 10 de la Llei 40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, disposa que els òrgans superiors poden avocar per a ells mateixos el 
coneixement d’un assumpte la resolució del qual correspongui ordinàriament o 
per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan circumstàncies 
d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin convenient. En 
els supòsits de delegació de competències en òrgans no jeràrquicament 
dependents, el coneixement d’un assumpte pot ser avocat únicament per l’òrgan 
delegant. En tot cas, l’avocació s’ha de fer per acord motivat, que ha de ser 
notificat a les persones interessades en el procediment, si n’hi ha, abans de la 
resolució final que es dicti. Contra l’acord d’avocació, no es pot interposar recurs, 
encara que es pot impugnar en el recurs que, si s’escau, s’interposi contra la 
resolució del procediment.
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Els acords adoptats per delegació s’entendran dictats per l’Alcaldia, com a titular 
de la competència originària, d’acord amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre.

Vist l’informe de la tècnica de Promoció Econòmica de data 5 de novembre de 
2020

Resolc:

Primer.- Aprovar l’avocació d’aquest acord en base a l’article 10 de la Llei 
40/2015, 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Segon.- Aprovar esmenar aquest error material i es corregeixin els contractes 
realitzats de les places de tècnic auxiliar de medi ambient i la de celador/a 
d’obres dels plans d’ocupació de l’any 2020, que s’han fet per 25 hores 
setmanals i realment han de ser de 20 hores setmanals.

Tercer.- Ratificar aquest acord en la propera Junta de Govern que se celebri.

Quart.- Comunicar-ho a Intervenció, a recursos humans i al Departament 
d’Ocupació.

Cinquè.- Publicar aquest acord al butlletí oficial de la Província de Barcelona.
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