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RESOLUCIÓ
DESISTIMENT DEL PROCÉS SELECTIU DE LA CONVOCATÒRIA DE
SELECCIÓ DE PERSONAL DE QUATRE TÈCNICS D’OCUPACIÓ (Exp.
390/2019/0000004)
Antecedents,
1. En data 10 de novembre de 2019, la Regidora delegada de Recursos Humans ha dictat la
resolució núm. 2019/4626, en la què s’aprova la convocatòria de proves selectives
NP05/2019 de quatre tècnics d’ocupació 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
NP05/2019 de quatre tècnics d’ocupació.
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 A2 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
selecció de personal de quatre tècnics d’ocupació i deixar sense efectes la resolució núm.
2019/4626, de data 10 de novembre de 2019, en la què s’aprova la convocatòria de proves
selectives NP05/2019 de quatre tècnics d’ocupació 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,
RESOLC
Primer. DESISTIR del procés selectiu de la convocatòria de selecció de personal de quatre
tècnics d’ocupació i deixar sense efecte la resolució núm. 2019/4626, de data 10 de novembre
de 2019, en la què s’aprova la convocatòria de proves selectives NP05/2019 de quatre tècnics
d’ocupació 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
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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:
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Cognoms i nom
Acuña Benítez, Germán
Cabrera Fernández, Javier
Campos Díaz, Belén
Canals Merino, Maria Àngels
Conde Olive, Vanessa
Fernández Cuadrado, Isaac
Fernández Palazón, Marta
Ferriol Garrido, Paula
García López, Ana-Elvira
Garzón Baeza, Víctor
Lacasta Félix, Silvia
Manzano Rodríguez, Irene
Martínez Navarro, Sandra
Mayolas Escobar, Alejandro
Meseguer Medina, María José
Pascual Moncada, María Isabel
Pérez Barroso, Celia
Pérez Jerez, Daniel
Pi Palau, Cristina
Puig Puig, Marta
Pujadas Besora, Sílvia
Puigdellívol Vicente, Rosa María
Querol Urgell, Laura
Sánchez García, César
Sánchez Pérez, Alberto
Santafe Marco, Laura
Sobrino Font, Marta
Torres Moral, Montserrat
Ortega Llados, Mónica
Vera de los Ríos, Ana
Vives Cabrol, Maria Àngels
Peñarrubia David, Viviana

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
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Gloria Maria Urbano Jiménez
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