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EDICTE 

 

L’alcalde, en data de 18 de gener de 2019, ha dictat la resolució corresponent a la 

convocatòria dels Plans d’Ocupació Local de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a 

l’any 2019, i , literalment,  diu: 

 

“Antecedents de Fet 

Primer. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària 27 de desembre de 2018, va 

aprovar, per unanimitat, un acord la part resolutiva de la qual estableix el següent: 

 

“PRIMER.- Aprovar les bases generals reguladores dels plans d’ocupació 

2019 següents: 

(...) 

SEGON.- Publicar aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, al tauler d'anuncis de la corporació i a la web municipal per a la 

seva informació pública durant el termini de vint dies. 

TERCER.- Aquestes Bases quedaran definitivament aprovades de no haver-hi 

reclamacions ni al·legacions durant el tràmit d’informació pública. 

QUART- Aprovar la convocatòria de sol·licituds per prendre part en les proves 

selectives a partir del dia següent a l’aprovació definitiva de les bases 

reguladores i durant el termini de 20 dies, de les següents places: 

 

Serveis Lloc de treball Grup 
cotització 

Núm.  
treb. 

Dedicació  Durada Cost 

Serveis econòmics 
Secretaria 
Àrea de territori 
Atenció a les Persones  

Auxiliar 
administratiu/va 

C2 5 
35h/setm. 

 
12 mesos 89.934,21€ 

Serveis econòmics 
Secretaria 
Àrea de territori 
Atenció a les Persones  

Auxiliar 
administratiu/va 

C2 1 
26h/setm. 

 
12 mesos 16.702,06€ 

 

CINQUE.- Aprovar una generació de crèdit per un import de 108.354,68 € 

provinents del pressupost general municipal 2019 de les partides pertinents 

d’aquest concepte. 

SISÈ.- SUPEDITAR l’eficàcia de l’aprovació de la proposta d’incoació i d’impuls 

de l’expedient per fer-ne les bases generals corresponents i les convocatòries, 

per tal de portar a terme la contractació temporal i eventual de diverses 

persones que es trobin en situació d’atur (Plans d’ocupació municipal 2019), 

als efectes d’impulsar la integració sociolaboral de persones amb dificultats 

d’inserció laboral, a la tramitació administrativa 

necessària de modificació pressupostària, de modalitat transferències de 

crèdits del mateix grup de programa (Òrgan competent: Alcaldia- 
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Presidència), per tal d’incrementar els 

crèdits inicials de les aplicacions pressupostàries codificades amb els números 

següents: 

13 241 13100 – Plans d’ocupació; i, 

13 241 16001 – Quotes de seguretat social dels Plans d’ocupació. 

... del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La 

Roca del Vallès per a l’any 2019 (en període d’exposició pública, d’acord amb 

l’aprovació inicial, per part del Ple la Corporació municipal, en sessió ordinària 

celebrada en data 29 de novembre de 2018 i publicat en el Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona, en data 04 de desembre de 2018 –CVE: 

2018044534), als efectes de dotar dels crèdits necessaris, per assumir les 

obligacions que comporta la proposta d’incoació i d’impuls de l’expedient per 

fer-ne les bases generals corresponents i les convocatòries, per tal de portar 

a terme la contractació temporal i eventual de diverses persones que es trobin 

en situació d’atur (Plans d’ocupació municipal 2019), als efectes d’impulsar la 

integració sociolaboral de persones amb dificultats d’inserció laboral. 

SETÈ.- APROVAR la despesa d’import total de 108.354,68 euros, amb càrrec 

a les aplicacions pressupostàries codificades amb els números següents: 

13 241 13100 – Plans d’ocupació; i, 

13 241 16001 – Quotes de seguretat social dels Plans d’ocupació. 

... del Pressupost de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La 

Roca del Vallès per a l’any 2019 (en període d’exposició pública, d’acord amb 

l’aprovació inicial, per part del Ple la Corporació municipal, en sessió ordinària 

celebrada en data 29 de novembre de 2018 i publicat en el Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona, en data 04 de desembre de 2018 –CVE: 

2018044534), per assumir les obligacions que comporta la proposta d’incoació 

i d’impuls de l’expedient per fer-ne les bases generals corresponents i les 

convocatòries, per tal de portar a terme la contractació temporal i eventual 

de diverses persones que es trobin en situació d’atur (Plans d’ocupació 

municipal 2019), als efectes d’impulsar la integració sociolaboral de persones 

amb dificultats d’inserció laboral. 

VUITÈ.- INFORMAR que, per la manca de recursos materials i personals, per 

no disposar del temps material necessari per efectuar la funció interventora 

regulada als articles 214 i 219 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així 

com tampoc del temps necessari per implementar els procediments 

d’intervenció formal (que consisteix en la verificació del compliment dels 

requisits necessaris per a l’adopció de l’acord, mitjançant l’examen de tots els 

documents que preceptivament hagin de ser incorporats a l’expedient) ni 

d’intervenció material (que consisteix en la comprovació real i efectiva de 

l’aplicació dels fons públics) regulats als articles 8, 13 i 16 del Reial decret 

424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern 

en les entitats del sector públic local, ni aquelles altres 

d’auditories financeres o de compliment, l’abast de la fiscalització es limita a 

la fiscalització limitada prèvia on s’examina, abans que es dicti la corresponent 

resolució administrativa, tot acte, document o expedient susceptible de 

produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, 

amb la finalitat de garantir, segons el procediment legalment establert, la seva 

conformitat amb les disposicions aplicables en cada cas. Aquest exercici de la 
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funció interventora no atendrà a 

qüestions d’oportunitat o conveniència de les actuacions fiscalitzades, tot això, 

d’acord amb el que s’estableix a l’article 219 del Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals i als articles 8, 13 i 16 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, 

pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector 

públic local. 
 

NOVÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, als 

Serveis Tècnics municipals de l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones de 

l’Ajuntament de La Roca del Vallès, assignats al control i seguiment de la 

proposta d’incoació i d’impuls de l’expedient per fer-ne les bases generals 

corresponents i les convocatòries, per tal de portar a terme la contractació 

temporal i eventual de diverses persones que es trobin en situació d’atur 

(Plans d’ocupació municipal 2019), als efectes d’impulsar la integració 

sociolaboral de persones amb dificultats d’inserció laboral. 
 

DESÈ.- TRASLLADAR còpia de la resolució que adopti l’òrgan competent, a la 

Intervenció municipal i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del 

Vallès, als efectes escaients. 
 

ONZÈ.- Donar la màxima publicitat d’aquesta convocatòria a través de la web 

municipal i del Servei Local d’Ocupació.” 

  

 

Segon.- Que no s’aprecia la necessitat, ni l’exigència legal, d’exposar públicament 

les bases reguladores dels plans d’ocupació 2019 objecte d’aquest expedient per a la 

seva informació pública durant el termini de vint dies, més encara quan la major 

rapidesa de la tramitació dels plans d’ocupació pot permetre lluitar amb més antelació 

les situacions socials a les que venen referides.  

 

Tercer.- Per tant, als efectes de celeritat i evitar l’endarreriment del procediment 

selectiu de referència, es considera convenient adaptar parcialment els termes de la 

part resolutiva de l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 

2018 a dalt transcrit, a aquesta necessitat d’una major rapidesa en la tramitació, de 

manera que es suprimeixi, en els apartats dispositius segon i tercer de dita resolució, 

el tràmit d’exposició pública de les bases reguladores dels plans d’ocupació 2019, i 

es procedeixi de manera immediata a l’aprovació per part d’aquesta Alcaldia de la 

convocatòria del procés selectiu, amb la seva publicació posterior al BOPB i al tauler 

d’anuncis i pàgina web d’aquesta corporació. 

 

Quart.- Per resolució d’Alcaldia número 845/2015, de 9 de juliol, publicada al BOPB 

en data 27 de juliol de 2015, es va delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, 

la competència per a l’aprovació de les bases de les proves per a la selecció de 

personal funcionari i laboral. 

Malgrat aquesta delegació, i davant la necessitat d’accelerar el procés selectiu dels 

plans d’ocupació local 2019, resulta necessari procedir a l’advocació de la 

competència delegada a la Junta per a l’aprovació i tramitació de les bases 

reguladores del procediment selectiu, i en conseqüència adaptar l’acord adoptat per 
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la Junta de Govern Local en data 27 de 

desembre de 2018, a les necessitats de celeritat en els termes exposats a 

l’antecedent de fet Tercer anterior. 

Cinquè.- Per altra banda, s’ha detectat un error material al punt resolutiu quart de 

la resolució a dalt transcrita, ja que les places convocades per a auxiliar 

administratiu/va amb dedicació horària de 35 hores setmanals són 4, en lloc de 5. 

Per tant, cal procedir a esmenar aquest error.   

 

Fonaments de Dret 

Primer.- Pel que fa l’advocació de les competències delegades, l’article 10 de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, estableix el següent:  

 

“Article 10 

Avocació 

 

1. Els òrgans superiors poden avocar per a si mateixos el coneixement d’un o 

diversos afers la resolució dels quals 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 

dependents jeràrquicament, el coneixement d’un afer pot ser avocat 

únicament per l’òrgan delegant. 

 

2. En tot cas, l’avocació s’ha d’efectuar mitjançant un acord motivat que s’ha 

de notificar als interessats en el procediment, si n’hi ha, amb anterioritat o 

simultàniament a la resolució final que es dicti. 

 

Contra l’acord d’avocació no es pot interposar cap recurs, tot i que es pot 

impugnar en el que, si s’escau, s’interposi contra la resolució del 

procediment.” 

 

Segon.- Pel que fa a l’exposició pública de les bases reguladores del procediment 

selectiu, no existeix cap exigència normativa que obligui a exposar públicament les 

bases reguladores per a la seva informació pública. 

 

En aquest sentit, els articles 69 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 

qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals (REPEL), que 

regulen el règim de les bases reguladores dels processos selectius, no preveuen 

aquesta exigència.  

 

Al seu torn, l’article 286.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix 

la necessitat d’aprovar les bases de la selecció de personal, no preveu tampoc cap 

exigència d’exposició pública, tot remetent-se a la normativa bàsica estatal, és a dir, 

el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas 

y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 

funcionarios de Administración Local, el qual tampoc conté cap previsió en aquest 

sentit.  
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Tercer.- El REPEL, en relació a la contractació de caràcter laboral no permanent, 

estableix el següent: 

 

“Article 20 

- 1 La contractació de caràcter laboral que no es correspongui amb l’existència 

prèvia de places previstes en la relació de llocs no requereix la inclusió en 

l’oferta pública d’ocupació, i per a la contractació de personal no permanent 

regiran les normes següents: 

 

a) Consignació pressupostària suficient. 

 

b) Observança del que preceptua l’article 19.2 d’aquest Reglament.” 

 

L’article 19.2 del REPEL al que es refereix aquest precepte legal disposa que: 

 

“2 La contractació de personal laboral no permanent per als llocs de treball 

expressats en el punt anterior requereix la determinació prèvia de la 

disposició legal que reguli la tipologia del contracte laboral pel qual 

s’opti, les bases de selecció i el compliment de les garanties 

constitucionals referides a l’article 18.1.b) d’aquest Reglament, amb 

les exigències establertes en la modalitat contractual emprada.” 

 

I finalment, les garanties constitucionals referides a l’article 18.1.b) del REPEL a dalt 

esmentat, són les següents:  

 

“b) Convocatòria pública amb expressió de la modalitat de selecció 

adoptada, bases de selecció i plena garantia dels principis 

constitucionals d’igualtat d’oportunitats, mèrit, capacitat i publicitat.” 

 

Quart.- L’article 94.1 del REPEL disposa que el personal interí i el personal laboral 

temporal no permanent són seleccionats mitjançant convocatòria pública i pel 

sistema de concurs, llevat els casos de màxima urgència.  

 

Cinquè.- D’acord amb la normativa esmentada als punts anteriors, podem concloure 

que el procés selectiu per a la contractació temporal que ens ocupa requerirà, com a 

trets principals, entre d’altres, els següents: 

 

- Consignació pressupostària suficient 

- La determinació prèvia de la disposició legal que reguli la tipologia del contracte 

laboral pel qual s’opti. 

- Les bases de selecció  

- El compliment de les garanties constitucionals de convocatòria pública amb 

expressió de la modalitat de selecció adoptada 

- Plena garantia dels principis constitucionals d’igualtat d’oportunitats, mèrits, 

capacitat i publicitat. En aquest cas, tenint en compte la finalitat social dels plans 

d’ocupació. 

- Transparència 

- El contracte, de naturalesa laboral, haurà de formalitzar-se per escrit. 
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Així mateix, cal posar de manifest 

aquests llocs de treball no requereixen la seva incorporació a la relació de llocs de 

treball de l’entitat, però sí que es requereix l’existència de crèdit en el pressupost per 

a dur a terme aquestes actuacions. 

 

Sisè.- Durant tot el procés de selecció, haurà de complir-se amb les exigències de 

publicitat activa en virtut del que es disposa en l'article 21.4 de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 

en la normativa vigent en matèria de transparència. 

 

Setè.- Pel que respecta als principis de publicitat i transparència que han de regir el 

procés selectiu, el punt 10 de les bases preveu la publicitat íntegra de totes les fases 

del procediment, mitjançant la publicació al tauler d’anuncis de la web municipal.  

 

Les bases i la convocatòria del procés, no obstant, seran també publicades, per a 

garantir la seva plena publicitat i difusió, al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona.   

 

Vuitè.- La convocatòria del procés selectiu haurà de ser aprovada mitjançant 

Resolució d'Alcaldia, en virtut de les facultats atribuïdes a aquest òrgan per l’article 

21.1.h) de la LBRL.  

 

Un cop aprovada, la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona (BOPB) i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, així com a la pàgina web 

de l'Ajuntament. 

 

Novè.- Les sol·licituds, requerint prendre part en les corresponents proves d'accés, 

en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les 

bases generals que s'adjunten a aquest expedient per a la plaça que s'opti, es 

dirigiran al Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, i es 

presentaran en el Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels 

llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de vint dies 

naturals explicats a partir de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el 

BOPB. 

 

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, es dictarà resolució en el termini d’un 

mes, declarant aprovada la llista d'admesos i exclosos. En aquesta resolució, que es 

publicarà en tauler d'anuncis de l'Ajuntament, s'assenyalarà un termini de 10 dies 

hàbils per a esmenes i possibles reclamacions.  

 

Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini dels 30 dies següents a la 

finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que 

s'hagués dictat resolució, s'entendran desestimades. 

 

Desè.- Pel que fa a l’esmena d’errors materials en els actes administratius, l’article 

109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, estableix que “les administracions públiques poden 

rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els 

errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.”. 
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En conseqüència, i en virtut de les 

facultats conferides per l’article 21.1.g) i 21.1. h) de la LBRL,  

RESOLC 

PRIMER. Advocar la competència delegada en la Junta de Govern Local per a 

l’aprovació i tramitació de les bases de selecció per als Plans d’Ocupació Local de 

l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2019, i, en virtut de dita advocació, 

adaptar la Resolució de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2018 a 

les necessitats d’una tramitació ràpida motivada per les finalitats d’aquests plans, de 

manera que es suprimeix el tràmit d’exposició pública de les esmentades bases 

reguladores i es procedeixi de manera immediata a l’aprovació per part d’aquesta 

Alcaldia de la convocatòria del procés selectiu, la qual és aprovada per mitjà 

d’aquesta resolució, així com esmenar l’error material detectat al punt resolutiu Quart 

de la Resolució de la junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2018 

esmentada.  

SEGON. Esmenar l’error material detectat al punt resolutiu Quart de la Resolució de 

la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2018, de tal manera que on 

diu: 

Serveis Lloc de treball Grup 
cotització 

Núm.  
treb. 

Dedicació  Durada Cost 

Serveis econòmics 
Secretaria 
Àrea de territori 
Atenció a les Persones  

Auxiliar 
administratiu/va 

C2 5 
35h/setm. 

 
12 mesos 89.934,21€ 

Serveis econòmics 
Secretaria 
Àrea de territori 
Atenció a les Persones  

Auxiliar 
administratiu/va 

C2 1 
26h/setm. 

 
12 mesos 16.702,06€ 

Ha de dir: 

Serveis Lloc de treball Grup 
cotització 

Núm.  
treb. 

Dedicació  Durada Cost 

Serveis econòmics 
Secretaria 
Àrea de territori 
Atenció a les Persones  

Auxiliar 
administratiu/va 

C2 4 
35h/setm. 

 
12 mesos 89.934,21€ 

Serveis econòmics 
Secretaria 
Àrea de territori 
Atenció a les Persones  

Auxiliar 
administratiu/va 

C2 1 
26h/setm. 

 
12 mesos 16.702,06€ 

 

 

TERCER. Convocar el procés selectiu dels Plans d’Ocupació Local de l’Ajuntament de 

la Roca del Vallès per a l’any 2019, per a la contractació laboral temporal dels 

següents llocs de treball:  

Serveis Lloc de treball Grup 
cotització 

Núm.  
treb. 

Dedicació  Durada Cost 

Serveis econòmics 
Secretaria 
Àrea de territori 
Atenció a les Persones  

Auxiliar 
administratiu/va 

C2 4 
35h/setm. 

 
12 mesos 89.934,21€ 
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Serveis econòmics 
Secretaria 
Àrea de territori 
Atenció a les Persones  

Auxiliar 
administratiu/va 

C2 1 
26h/setm. 

 
12 mesos 16.702,06€ 

 

QUART. Publicar la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 

tauler d’edictes electrònic i al taulell d’anuncis de l’ajuntament.  

CINQUÈ. Establir que el termini per presentar sol·licituds serà de vint dies naturals, 

comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), d’acord amb el que determinen 

les bases que regeixen aquest procés de selecció. 

SISÈ.- Notificar aquesta resolució al Comitè Unitari de Treballadors i comunicar-la a 

les àrees de l’ajuntament implicades.  

 

La Roca del Vallès, 21 de gener de 2019 

 
L’alcalde, 
Carles Fernández Pérez 
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