IDENTIFICADORS

DOCUMENT

SECRE_Resolució: RESOLUCIÓ EXP. 390/2018/001

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: KAUUT-5WZM6-HHOLR
Data d'emissió: 23 de març de 2020 a les 17:19:23
Pàgina 1 de 2

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2379896 KAUUT-5WZM6-HHOLR 4B61F90703A562B6C4812B7639261E7F3CA33AA2) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document .

NUMERO: 2020/1553
ESTAT

El document ha estat signat o aprobado_2 per :
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RESOLUCIÓ
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 17 de maig de 2018, per resolució d’alcaldia núm. 2018/2214, s’aprova la
convocatòria de proves selectives NP01/2018 Tècnic-a superior de salut pública, aprovant
simultàniament les bases que han de regir la convocatòria, per a establir un ordre de
preferència per proveir amb caràcter temporal les vacants i les necessitats d'ocupació que es
produeixin.
2. S’ha decidit no continuar amb el procés selectiu per procedir a revisar els requisits que
figuraven a les bases de la convocatòria i per tant deixar sense efecte la convocatòria
NP01/2018 Tècnic-a superior de salut pública.
3. Tenint en compte que el procés de convocatòria es troba en una fase inicial, ja que encara
no s’ha publicat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, aquesta circumstància
condueix a una decisió de desestiment del procés selectiu.
4. Junt amb la instància les persones aspirants van procedir a l’abonament d’una taxa
corresponent al grup de classificació A1 per import de 30,46€.
5. Considerant que l’article 93 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administrat
comú de les administracions públiques, preveu per als procediments iniciats d’ofici la
possibilitat que l’Administració pugui desistir del procediment, i com que concorren en
aquest cas raons més que suficients que aconsellen el desestiment.
6. En virtut del que s’ha exposat es proposa desistir del procés selectiu de la convocatòria de
de proves selectives Tècnic-a superior de salut pública i deixar sense efectes la resolució
núm. 2018/2214, de data 17 de maig de 2018, en la què s’aprova la convocatòria de proves
selectives NP01/2018 Tècnic-a superior de salut pública, aprovant simultàniament les bases
que han de regir la convocatòria, per a establir un ordre de preferència per proveir amb
caràcter temporal les vacants i les necessitats d'ocupació que es produeixin.
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,
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Primer. DESISTIR del procés selectiu de la convocatòria NP01/2018 Tècnic-a superior de
salut pública i deixar sense efecte la resolució núm. 2018/2214, de data 17 de maig de 2018,
en la què s’aprova la convocatòria de proves selectives NP01/2018 Tècnic-a superior de salut
pública aprovant simultàniament les bases que han de regir la convocatòria, per a establir un
ordre de preferència per proveir amb caràcter temporal les vacants i les necessitats d’ocupació
que es produeixin.
Segon. 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
72551398Z

Tercer. 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.
Quart. 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.
Cinquè. COMUNICAR aquesta resolució a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa.

La regidora delegada de Recursos Humans

Gloria Maria Urbano Jiménez

