ANUNCI
Per acord de la Junta de Govern Local de 18 de gener de 2013, s’ha disposat:
Vist els documents obrants al present expedient, així com l’informe del Servici de
Personal,
PRIMER.- Declarar finalitzada l’execució de l’Oferta d’Ocupació Pública de
l’exercici 2008, i per tant la dels processos selectius derivats d’esta o d’ofertes anteriors, per
haver transcorregut el termini improrrogable establit en l’article 70 de la Llei 7/2007, de 13
d’abril, així com allò que s’ha assenyalat en els articles 44 i 87 de la Llei de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, a causa de la insuficient
consignació econòmica de les places vacants objecte de les Ofertes, com a conseqüència del
principi d’austeritat acordat per al compliment de l’anivellació o estabilitat pressupostària i de
la garantia de l’article 61 del vigent Acord Laboral i conseqüentment arxivar les actuacions
realitzades en els esmentats processos, mantenint la validesa de les efectuades en els processos
selectius ja finalitzats.
SEGON.- Iniciar les actuacions que procedisquen per a la devolució de les quantitats
ingressades en concepte de taxes pels drets d’examen dels processos selectius convocats, de
l’Oferta d’Ocupació Pública del 2008 i anteriors, que a continuació es detallen:
2 places de Tècnic Auxiliar d’Imatge i So (Oferta 2000).
3 places de Tècnic Prevenció en Riscos Laborals (Oferta 2001).
1 plaça de Tècnic Superior Prevenció de Riscos Laborals (Oferta 2002).
8 places d’Agent Policia Local (Oferta 2003).
2 places de Traductor Intèrpret (Oferta 2003).
4 places de Tècnic Superior Patrimoni Històric i Cultural (Oferta 2004).
6 places de Graduat Social (Oferta 2005).
2 places de Tècnic Auxiliar d’Informàtica (Oferta 2005).
2 places de Sociòleg (Oferta 2006).
25 places d’Oficial Mecànic Conductor (Oferta 2008).
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València el present
acord, assenyalant que els interessats amb dret a la devolució de les taxes d’examen hauran
d’indicar a la Corporació (Secció d’Accés a la Funció Pública, Servici de Personal, Carrer
Sang, núm. 5 - planta 5a) el número de compte bancari en què este Ajuntament ha de realitzar
l’ingrés.
Tot això es fa públic per a general coneixement i efectes oportuns.

València, a 24 de gener de 2013.
EL SECRETARI

