
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

RESOLUCIÓ PDA/1915/2019, de 10 de juliol, per la qual se suspèn el termini d'aprovació i publicació de les
llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses establert a la Resolució PDA/1376/2019, de 17
de maig, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 173 places del cos de diplomatura de la
Generalitat de Catalunya, treball social (grup A, subgrup A2) (núm. de registre de la convocatòria 236).

La Resolució PDA/1376/2019, de 17 de maig, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 173
places del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social (grup A, subgrup A2) (núm. de
registre de la convocatòria 236), es va publicar en data 22 de maig de 2019 al DOGC núm. 7880. En el tram
final del termini d'un mes per interposar recurs potestatiu de reposició, establert a l'article 124.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'han presentat
de forma massiva cinc-cents vuitanta-un recursos potestatius de reposició en contra, alguns dels quals amb
dades personals il·legibles o per part de persones que no reuneixen els requisits per poder participar en la
convocatòria. En tots els esmentats recursos també se sol·licita la suspensió de la convocatòria fins que no es
resolguin els mateixos.

La directora general de Funció Pública ha resolt una part dels esmentats recursos, tanmateix, atesos els mitjans
personals, materials i electrònics disponibles i l'elevat nombre de recursos presentats, esdevé impossible dictar
i notificar resolució expressa sobre la petició de suspensió en el termini establert d'un mes des que la sol·licitud
hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o, en el present cas, en el registre de la Direcció
General de Funció Pública, de conformitat amb el que disposa l'article 117.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Atès l'anteriorment exposat,

 

Resolc:

 

Suspendre el termini d'aprovació i publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i
excloses establert a la Resolució PDA/1376/2019, de 17 de maig, per la qual es convoca el procés de selecció
per proveir 173 places del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, treball social (grup A, subgrup
A2) (núm. de registre de la convocatòria 236), fins que s'efectuï la notificació, a totes les persones
interessades, de les resolucions dels recursos potestatius de reposició interposats contra l'esmentada
convocatòria.

 

Barcelona, 10 de juliol de 2019

 

P. d. (Resolució PDA/360/2019, de 14 de febrer, DOGC núm. 7814, de 20.2.2019)

Pilar Sorribas Arenas

Directora general de Funció Pública
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