ACTA DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ
IF39_21 ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE
En relació al procediment de selecció per la cobertura d’un lloc d’Administratiu/va Comptable, la
Comissió de selecció, procedeix a donar publicitat dels resultats:
En la fase de presentació de solꞏlicituds es van rebre 8 currículums, analitzats els mateixos i atès els
requisits de participació i requeriments publicats a l’anunci de selecció, es va acordar circumscriure les
proves a 5 candidatures, perfils professionals inicialment més adequats per participar en el procés. El
dia de la prova les candidatures amb DNI 39431560S, DNI 35039628W, DNI 43550611L, es van retirar.
Les dues candidatures restants, amb DNI 46337837J i DNI 34735641Y, respectivament, constaten la
seva impossibilitat d’incorporació immediata.

Registre Mercantil de Barcelona. Volum 42711, Foli 193, Full B 4336, Inscripció 142. N.I.F. A-59-377135

Segons l’anterior, i atenent la immediatesa per substituir el lloc de treball derivat per la baixa laboral de
la persona titular del lloc, considerem que aquests no cobreixen, amb criteri de màxima concurrència les
necessitats de la vacant.
D’acord amb l’anterior, es declara deserta la present convocatòria per la cobertura d’un lloc
d’Administratiu/va Comptable.
Contra aquest acte administratiu, la persona interessada pot interposar potestativament un recurs de
reposició davant la Gerència de RRHH, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva
publicació/comunicació, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels
Jutjats Contenciosos Administratius en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva
publicació/comunicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, sens perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que consideri
convenient per a la defensa dels seus interessos.
La Comissió de Selecció
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