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MSA/APG: 
Exp.:3897-2018
Procediment: Constitució de Borsa de treball de personal del centre esportiu municipal(CEM) 
Assumpte: resolució reducció termini 

EDICTE

L’alcalde, el dia 7 de setembre de 2018, va dictar la Resolució núm. 884/2018 
referent, la qual es transcriu a continuació: 

El 16 d’agost de 2018, va sortir publicat en el BOP l’anunci de les bases 
generals que regeixen el procés selectiu de formació d’una borsa de treball 
de personal laboral del centre esportiu municipal de la Roca del Vallès.

El 21 d’agost de 2018, va sortir publicat al DOGC l’anunci de convocatòria de 
l’esmentat procés selectiu.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 12 de setembre de 2018.

D’acord amb la base quarta de les bases que regeixen aquest procés 
selectiu, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es 
publicarà la relació d’admesos i exclosos al tauler d’edictes municipal i a la 
pròpia web i es concedirà un període de 10 dies hàbils per tal que els/les 
aspirants puguin fer esmenes o reclamacions. 

El 7 de setembre de 2018, la tècnica superior de Serveis Personals, emet un 
informe, en el qual acredita el següent:

Atès que s’està realitzant el procés de selecció per crear una borsa de 
treball de diverses places en el centre esportiu municipal.

Atès que el dia 12 de setembre s’acaba el termini per a la recepció de 
sol·licituds, i considerant que el dia 1 d’octubre és absolutament 
imprescindible que el procés de creació de les borses de treball de 
monitor de fitness, monitor de natació i socorrista hagi conclòs i 
s’hagin pogut contractar de la borsa el personal necessari per a poder 
iniciar els cursos de natació i fitness que comencen el dia 1 d’octubre.

Dilluns, 1 d’octubre, s’inicia el curs esportiu al centre esportiu 
municipal.  Això vol dir que s’inicien els cursos de natació escolars 
(amb classes per a nens de 2 a 12 anys), els cursos de natació 
d’adults, els cursos d’aquagim per adults i gent gran, i els cursos de 
fitness i algunes activitats dirigides, també per joves, adults i gent 
gran.  El volum d’inscripcions a aquestes activitats supera les 400 
persones.  

D’altra banda, també és imprescindible la presencia de personal 
socorrista per a mantenir la instal·lació de la piscina oberta, personal 
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que actualment presta una empresa de serveis però que finalitza el 
seu contracte. 

Per aquest motiu, seria recomanable que el procediment es tramites 
d’urgència, per tal de poder arribar a tenir el personal contractat el 
dilluns 1 d’octubre, donat que si se segueixen els terminis ordinaris, 
no podrem disposar d’aquest personal i no podrem donar el servei a 
les més de 400 inscripcions a aquestes activitats el dia d’inici dels 
cursos.

Malauradament, l’1 d’octubre no tindrem personal per atendre el servei del 
centre esportiu municipal  i, per tant, ens urgeix poder disposar del personal 
d’aquesta borsa de forma urgent.

De conformitat amb el que estableix l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre de 2016, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, 

Resolc:

Primer. Aplicar la tramitació d’urgència de l’article 33 de la Llei 29/2015 d’1 
d’octubre de 2016, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i en conseqüència, reduir el termini per a la 
presentació d’esmenes i sol·licituds a la meitat.

Segon. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauler d’edictes electrònic i en el tauler d’edictes físic de l’Ajuntament. 

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document

Codi Segur de Validació bda7f828e3e24998ad0168206320b10f001 Data document: 07/09/2018

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Signatura 1 de 1

Carles Fernández Pérez 07/09/2018 ALCALDE

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027&codigoVerificacion=bda7f828e3e24998ad0168206320b10f001

		2018-09-07T14:19:28+0200
	Certificat gestor d'expedients




