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DECRET 734/2016

CERTIFICAT REVOCACIÓ DEL PROCES SELECTIU CONVOCAT PER A LA CONSTITUCIÓ D´UNA
BORSA D´OCUPACIÓ DE TECNIC AUXILIAR D´IGUALTAT
DON FRANCISCO JAVIER LLOBELL TUSET, SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE
PAIPORTA.
CERTIFICA: QUE LA SRA. ALCALDESSA HA DICTAT EL DECRET NÚM 734/2016, EL CONTINGUT
LITERAL ÉS EL SEGÜENT:
Per decret d’Alcaldia núm. 518/2016, de 8 de juny, es va aprovar la convocatòria i les bases per a la
constitució d’una borsa de treball de tècnic auxiliar d’igualtat. Aquestes bases van ser publicades al
BOP de València núm. 143 de 26 de juliol de 2016, així com al tauler d’anuncis i a la web municipal.
Malgrat haver rebut notificació d’una subvenció per part de l’Institut Valencià de les Dones i per la
Igualtat de Gènere de la Generalitat Valenciana, la qual estaria destinada a finançar la contractació
d’un o una agent d’igualtat amb la finalitat de promoure i integrar la igualtat de les polítiques
municipals i prestar assessorament especialitzat a dones, s’exigeix com a requisits de titulació de les
persones a contractar una diplomatura, llicenciatura o grau.
És per això que, a efectes d’ajustar la convocatòria i les bases reguladores per a la constitució de la
borsa de treball de tècnic d’igualtat als requisits de titulació exigits per la subvenció de la Generalitat
Valenciana, s’ha considerat que el més convenient és decretar la suspensió o paralització de l’actual
procés selectiu.

FONAMENTS JURÍDICS
En relació amb aquesta opció de paralització o suspensió d’un procés selectiu en curs, cal deixar
constància que la jurisprudència existent quant a les conseqüències legals d’aquesta suspensió és clara
en ordre a declarar ajustada la suspensió mencionada i, d’altra banda, quant a que, fins que no es
produïsca nomenament i presa de possessió de funcionari, no es constitueix la relació d’ocupació
pública corresponent a partir de la qual s’adquireixen els drets objectius i subjectius inherents a la
nova situació.
Així doncs, la participació en una convocatòria d’un procés selectiu per a accedir a una ocupació
pública genera meres expectatives en els aspirants (STS 4 d’abril de 2000) i la seua suspensió no genera
una lesió en els drets dels participants.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic; el decret 33/1999, de 9 de març, pel qual s’aprova el Reglament de
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Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa; i la llei 10/2010, de 9 de juliol,
d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana i l’Ordre de 17 de 2006 sobre la regulació de
borses de treball temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l’administració del Govern
valencià.
És per això que, fent ús de les atribucions que confereix l’article 21.1 er g) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l’Alcaldia dicta la següent:

RESOLUCIÓ
PRIMER.- Revocar i deixar sense efecte el procés selectiu indicat per a la constitució d’una borsa de
treball de tècnic auxiliar d’igualtat, grup de titulació C1, per les raons exposades en els antecedents
d’aquesta resolució.
SEGON.- Col·locar còpia de les bases al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en la pàgina web del
mateix.
TERCER.- Acordar la devolució de les taxes per drets d’examen als aspirants que hagen presentat
instància per a participar en l’actual procés selectiu.

I perquè conste en l'expedient de la seua raó i davant l'organisme públic que corresponga, expedisc el
present certificat d'ordre, i amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa, en Paiporta a 1 de agosto de 2016.
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