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RESOLUCIÓ
RECTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 2020/1553
REFERENT A
DESISTIMENT DEL PROCÉS SELECTIU PROVES SELECTIVES NP01/2018
TÈCNIC-A SUPERIOR DE SALUT PÚBLICA PER A SELECCIÓ DE PERSONAL
FUNCIONARI INTERÍ NO PERMANENT (EXP. 390/2018/0000001)
Antecedents
1. En data 23 de març, la regidora delegada de Recursos Humans ha dictatla resolució
núm.2020/1553 en la què es desisteix del procés selectiu de a la convocatòria NP01/2018
Tècnic-a superior de salut pública.
2. Atès que s’ha observat una errada al punt segon de la resolució abans esmentada diu: “
PROCEDIR a la devolució de les taxes abonades amb la sol·licitud prèvia dels interessats en
el procediment selectiu a les persones següents...” i no consta la devolució al senyor Joan
Fibla Reixachs
3. Vist l’informe del cap de Servei de Recursos Humans, de data 18 de maig de 2020, on
sol·licita la devolució dels drets d’examen al senyor Joan Fibla Reixachs.
Fonaments de dret
1. L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, diu que:
1. Les administracions públiques poden revocar, mentre no hagi transcorregut el termini de
prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que aquesta revocació no
constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrària al principi
d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic.
2. 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.
Ateses les atribucions que m'han estat delegades per resolució d'alcaldia núm. 2642, de data
15 de juny de 2019, modificada per resolució d'alcaldia núm. 3829 de data 1 d'octubre de
2019,
RESOLC
Primer. RECTIFICAR el punt segon on diu “PROCEDIR a la devolució de les taxes
abonades amb la sol·licitud prèvia dels interessats en el procediment selectiu a les persones
següents:
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DNI
25368297X
33932271A
34748852S
46132840S
45491657A
46455693V
46874184T
47277130D
47690911C
52215397S
53120285Z
53290273D
72551398Z

Ha de dir: “PROCEDIR a la devolució de les taxes abonades amb la sol·licitud prèvia dels
interessats en el procediment selectiu a les persones següents:
DNI

25368297X
33932271A
34748852S
46132840S
45491657A
46455693V
46874184T
47277130D
47690911C
52215397S
53120285Z
53290273D
53867612W
72551398Z

Segon. PUBLICAR aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic de la corporació i donar
difusió al web municipal (www.cerdanyola.cat) a efectes de notificació de les persones
interessades.
Tercer. COMUNICAR aquesta resolució al departament de Serveis Econòmics per a que
realitzi les gestions necessàries per a la devolució de les taxes d’acord amb el punt segon
d’aquesta resolució.
Quart. COMUNICAR aquesta resolució a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa.
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La regidora delegada de Recursos Humans
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