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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS
EDICTE sobre modificació de les bases i convocatòria de proves selectives NP04/2019.
Per la present es publica la part dispositiva de la resolució d'alcaldia de data 5 de novembre de 2019, amb
núm. 2019/4515 que es transcriu literalment a continuació:

Primer.- MODIFICAR la resolució de l'Alcalde núm. 2019/1907, de data 14 de maig de 2019, per la qual
s'aprova la convocatòria i les bases de les proves selectives NP04/2019 Monitor/a Natació, Tècnic/a Esportiu/va
i Socorrista, modificant el redactat de les bases en el sentit següent:

On diu:
Segona. Condicions de les persones aspirants i drets d'examen
Per a poder ser admeses a participar en el procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir, en el
darrer dia del termini per a la presentació de les sol·licituds, els requisits següents:
- Haver complert 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
- Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la d'aquells estats
membres, en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els
hi sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el
Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.
També podran ser admesos el cònjuge dels ciutadans espanyols com dels nacionals d'altres Estats membres de
la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com als seus descendents i als del seu cònjuge,
sempre que no estiguin separats de dret, i siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents..
D'acord amb allò que estableix l'article 4 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, els/les nacionals d'altres
Estats membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva nacionalitat i hauran de demostrar que disposen
de coneixements suficients de castellà i català, exigint-ne la superació de proves amb aquesta finalitat.
- Titulació: INEF, Grau superior d'activitats físiques i esportives o Títol de natació i socorrista.
Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger caldrà acreditar que el títol figura homologat o convalidat pel
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o qui tingui la competència.
- No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les corresponents
funcions.
- No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o
dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o
especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, del
qual hagi estat separat o inhabilitat.
En el cas de ser nacional d'un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat
sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a
l'ocupació pública.
- Haver satisfet la taxa per drets d'examen de processos selectius per import de 15,45 €, corresponents al grup
de classificació C2.
- Estar en possessió del Nivell suficiència de català C i castellà B2 o equivalent.
- Complir les condicions per a exercir les funcions de la plaça objecte de la convocatòria. En cas de ser cridat
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per desenvolupar alguna substitució caldrà que la persona seleccionada aporti el certificat d'inscripció en el
Registre Oficial de Professionals de l'Esport

Ha de dir:
Segona. Condicions de les persones aspirants i drets d'examen
Per a poder ser admeses a participar en el procés selectiu, les persones aspirants hauran de reunir, en el
darrer dia del termini per a la presentació de les sol·licituds, els requisits següents:
- Haver complert 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
- Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la d'aquells estats
membres, en què, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els
hi sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es troba definida en el
Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.
També podran ser admesos el cònjuge dels ciutadans espanyols com dels nacionals d'altres Estats membres de
la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com als seus descendents i als del seu cònjuge,
sempre que no estiguin separats de dret, i siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents..
D'acord amb allò que estableix l'article 4 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, els/les nacionals d'altres
Estats membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva nacionalitat i hauran de demostrar que disposen
de coneixements suficients de castellà i català, exigint-ne la superació de proves amb aquesta finalitat.
- Titulació: Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada
escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a
la Formació Professional de 1er grau o un altre d'equivalent o superior. En el cas de presentar una titulació
equivalent a l'exigida, s'haurà d'adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n'acrediti
l'equivalència. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del
Ministeri d'Educació i Cultura i Esport o qui tingui la competència.
- No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les corresponents
funcions.
- No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o
dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o
especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, del
qual hagi estat separat o inhabilitat.
En el cas de ser nacional d'un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat
sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a
l'ocupació pública.
- Haver satisfet la taxa per drets d'examen de processos selectius per import de 15,45 €, corresponents al grup
de classificació C2.
- Estar en possessió de: Grau superior d'activitats físiques i esportives, INEF o Títol de monitor de natació i
socorrista.
- Estar en possessió del Nivell suficiència de català C i castellà B2 o equivalent.
- Complir les condicions per a exercir les funcions de la plaça objecte de la convocatòria. En cas de ser cridat
per desenvolupar alguna substitució caldrà que la persona seleccionada aporti el certificat d'inscripció en el
Registre Oficial de Professionals de l'Esport

On diu :
Tercera. Sol·licituds, documentació, presentació i admissió
a) Sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar a l'alcalde, mitjançant el model
normalitzat que es troba a la web municipal (www.cerdanyola.cat /seu-electrònica apartat Oferta Pública), en
les que caldrà manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona,
facilitar un número de telèfon fix o mòbil, una adreça electrònica i hauran d'anar acompanyades de la
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documentació següent:
1. Fotocòpia del DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document que acrediti la seva nacionalitat i edat.
A més, aquelles persones aspirants que accedeixin a la convocatòria pel fet de ser cònjuge, descendents o
descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la
Unió Europea hauran d'acreditar el vincle de parentiu amb el nacional en virtut del qual es presenten i, en el
cas dels descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec.
Igualment, aquestes persones aspirants hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel nacional, en
la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat del seu cònjuge.
2. Fotocòpia de la titulació requerida.
3. Document acreditatiu d'haver satisfet els drets d'examen.
4. Currículum vitae i els documents acreditatius dels mèrits al·legats en els termes establerts a la base
cinquena.
No es valoraran els mèrits no acreditats conforme al que es regula a la base cinquena.
5. A efectes de l'exempció de la prova de català s'haurà d'adjuntar el document que acrediti el Nivell suficiència
de català (C) o equivalent, conforme es regula a la Base cinquena.
6. A efectes de l'exempció de la prova de castellà s'haurà d'adjuntar el document que acrediti el nivell
d'espanyol intermedi B o equivalent, conforme es regula a la Base cinquena.
Les persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adaptacions o
adequacions del temps i mitjans materials per a la realització de les proves d'aquest procés. En l'acceptació de
dites adaptacions o adequacions cal atenir-se al que disposa l'article 6 del Decret 66/1999, de 9 de març.
Igualment, les persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat però que no ho manifestin
inicialment, seran admeses a la realització dels exercicis sense necessitat d'acreditar la seva aptitud abans del
seu començament, sens perjudici que superat el procés selectiu hagin d'acreditar la seva capacitat per exercir
les funcions per a l'exercici professional de la categoria corresponent. A aquests efectes, els candidats amb
discapacitat hauran de presentar el corresponent dictamen dels equips multiprofessionals a que es refereix
l'article 4.3 del Decret 66/1999, de 9 de març de la Generalitat de Catalunya, sobre l'accés a la funció pública
de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessionals.
No serà necessari compulsar la documentació presentada mitjançant fotocòpia. Aquesta documentació es
compulsarà un cop finalitzat el procés selectiu i només de les persones que hagin superat el procés selectiu. En
el supòsit de que la documentació presentada no coincideixi amb l'original, la persona aspirant quedarà exclosa
del procés selectiu.
La resta de requisits establerts a la Base segona s'hauran d'acreditar documentalment al final del procés
selectiu i només per part de les persones que l'hagin superat.

Ha de dir:
Tercera. Sol·licituds, documentació, presentació i admissió
a) Sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han d'adreçar a l'alcalde, mitjançant el model
normalitzat que es troba a la web municipal (www.cerdanyola.cat /seu-electrònica apartat Oferta Pública), en
les que caldrà manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona,
facilitar un número de telèfon fix o mòbil, una adreça electrònica i hauran d'anar acompanyades de la
documentació següent:
1. Fotocòpia del DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document que acrediti la seva nacionalitat i edat.
A més, aquelles persones aspirants que accedeixin a la convocatòria pel fet de ser cònjuge, descendents o
descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la
Unió Europea hauran d'acreditar el vincle de parentiu amb el nacional en virtut del qual es presenten i, en el
cas dels descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec.
Igualment, aquestes persones aspirants hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel nacional, en
la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat del seu cònjuge.
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2. Fotocòpia de la titulació requerida.
3. Document acreditatiu d'haver satisfet els drets d'examen.
4. Currículum vitae i els documents acreditatius dels mèrits al·legats en els termes establerts a la base
cinquena.
No es valoraran els mèrits no acreditats conforme al que es regula a la base cinquena.
5. Documentació acreditativa dels títols al·legats
6. A efectes de l'exempció de la prova de català s'haurà d'adjuntar el document que acrediti el Nivell suficiència
de català (C) o equivalent, conforme es regula a la Base cinquena.
7. A efectes de l'exempció de la prova de castellà s'haurà d'adjuntar el document que acrediti el nivell
d'espanyol intermedi B o equivalent, conforme es regula a la Base cinquena.
Les persones amb discapacitat han de fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així com les adaptacions o
adequacions del temps i mitjans materials per a la realització de les proves d'aquest procés. En l'acceptació de
dites adaptacions o adequacions cal atenir-se al que disposa l'article 6 del Decret 66/1999, de 9 de març.
Igualment, les persones que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat però que no ho manifestin
inicialment, seran admeses a la realització dels exercicis sense necessitat d'acreditar la seva aptitud abans del
seu començament, sens perjudici que superat el procés selectiu hagin d'acreditar la seva capacitat per exercir
les funcions per a l'exercici professional de la categoria corresponent. A aquests efectes, els candidats amb
discapacitat hauran de presentar el corresponent dictamen dels equips multiprofessionals a que es refereix
l'article 4.3 del Decret 66/1999, de 9 de març de la Generalitat de Catalunya, sobre l'accés a la funció pública
de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessionals.
No serà necessari compulsar la documentació presentada mitjançant fotocòpia. Aquesta documentació es
compulsarà un cop finalitzat el procés selectiu i només de les persones que hagin superat el procés selectiu. En
el supòsit de que la documentació presentada no coincideixi amb l'original, la persona aspirant quedarà exclosa
del procés selectiu.
La resta de requisits establerts a la Base segona s'hauran d'acreditar documentalment al final del procés
selectiu i només per part de les persones que l'hagin superat.

Segon.- AMPLIAR el termini per a presentació de les sol·licituds de participació al procés indicat de vint dies
naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació d' aquesta modificació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya

Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al Tauler d'edictes de
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i fer-ne difusió al WEB Municipal (www.cerdanyola.cat)

Quart.- COMUNICAR aquesta resolució al Comitè d'Empresa, i a la Junta de Personal.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de la seva
interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà
podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona en el termini de sis mesos.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.
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Cerdanyola del Vallès, 7 de novembre de 2019

Aurora Corral García
Secretària general

(19.312.061)
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