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MSA/APG
Exp.: 3897/2018
Assumpte: caducar expedient i obrir-ne un de nou

ANUNCI
L’alcalde, en data de 31 de gener de 2020, ha dictat la resolució que, literalment, diu:
“El 16 d’agost de 2018, es van publicar en el BOP les bases generals que regien el
procés de formació d’una borsa de treball de personal laboral del Centre Esportiu
Municipal de la Roca del Vallès. L’objecte d’aquesta convocatòria era la creació d’una
borsa de treball de personal laboral per a les substitucions i/o contractacions del
personal del centre Esportiu Municipal.
La identificació dels perfils professionals de la borsa i el sistema de formació de la borsa
pel qual es regiran els corresponents procediments de selecció, són els següents:
RECEPCIONISTA
- Titulació acadèmica requerida: Graduació en educació secundària obligatòria o
equivalent.
- Lloc de treball a jornada parcial: 35 hores setmanals.
- Sistema de selecció: concurs de mèrits lliure.
SOCORRISTA
- Titulació acadèmica requerida: Tècnic de salvament aquàtic (Cicle formatiu de
grau mig)
- Es requereix inscripció al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de
Catalunya
(ROPEC)
- Lloc de treball a jornada parcial: 30 hores setmanals.
- Sistema de selecció: concurs de mèrits lliure.
MONITOR D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES
- Titulació acadèmica requerida: Tècnic d’activitats físiques i esportives (cicle
formatiu de grau superior)
- lloc de treball a jornada parcial (12 h/setm.)
- Sistema de selecció: Concurs de mèrits lliure
TÈCNICA/TÈCNIC D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
- Titulació acadèmica requerida: Tècnica o tècnic d’activitats físiques i esportives
(Cicle formatiu de grau superior)
- Lloc de treball a jornada parcial: 30 hores setmanals.
- Sistema de selecció: concurs de mèrits lliure.
CONSERGES-MANTENIMENT
- Titulació acadèmica requerida: Certificat d’Estudis Primaris.
- Lloc de treball a jornada complerta: 37,5 hores setmanals.
- Sistema de selecció: concurs de mèrits lliure.
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Codi Segur
de Validació
gestor

45f38a3a26c44febaf041f8e5132a2c9001
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d'expedi

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027
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PERSONAL DE NETEJA
- Titulació acadèmica requerida: Certificat d’Estudis Primaris.
- Lloc de treball a jornada complerta: 37,5 hores setmanals.
- Sistema de selecció: concurs de mèrits lliure.
El 21 d’agost de 2018, va sortir publicat al DOGC l’anunci de convocatòria de l’esmentat
procés selectiu.
En les bases d’aquest procés selectiu es requeria per a tots els perfils professionals el
mateix nivell de català, concretament el nivell de català B2.
Pel que fa als perfils professionals de recepcionista, socorrista, monitor d’activitats
aquàtiques i de tècnic/ca d’activitats físiques i esportives el procés selectiu ja està
finalitzat, però en el cas dels conserges-manteniment i del personal de neteja això no ha
estat així, una de les qüestions plantejades ha estat el nivell de català exigit.
Des del Consorci per a la Normalització lingüística, ens indiquen un nivell que no es
correspon amb les amb el de les bases.
Una altra qüestió és la manca d’efectius dedicats als Recursos Humans, la qual cosa ha
provocat un endarreriment en la tramitació que ultrapassa el termini previst per a
aquesta tramitació
Per tot això, s’entén que el més recomanable és caducar l’expedient i iniciar-ne un de
nou, d’acord amb l’article 95 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Per tant, resolc:
Primer. Caducar l’expedient del procés selectiu de formació d’una borsa de treball de
personal laboral del Centre Esportiu Municipal de la Roca del Vallès pel que fa a la
selecció dels conserges-manteniment i del personal de neteja.
Segon. Incoar un nou expedient de selecció de conserges-manteniment i de personal
de neteja per al Centre Esportiu Municipal.
Tercer. Comunicar aquesta Resolució a l’Àrea de Serveis Personals, a l’Àrea de
Secretaria i Serveis Jurídics i a l’Àrea de de Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament.
Quart. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.”
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