Anunci de l’Ajuntament de Bellreguard sobre nomenament de l’òrgan tècnic de selecció i
data de la 1ra. prova en el procés selectiu per a la cobertura de 4 places d’agent de policia
local, vacants en la plantilla de personal del cos de policia local de Bellreguard, mitjançant el
sistema de concurs- oposició en el marc d’un procés de consolidació de treball temporal.
ANUNCI
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 12 d’agost de 2019 es va acordar
convocar el procés selectiu per a la cobertura de 4 places d’Agent de Policia Local, vacants
en la plantilla de personal del Cos de Policia Local de Bellreguard, mitjançant el sistema de
concurs- oposició en el marc d’un procés de consolidació de treball temporal.
D’acord amb el que estableix a la base sisena, l'Òrgan Tècnic de selecció estar integrat per
les persones que ostenten la Presidència, la Secretaria i per tres vocals, dos designats per la
direcció General de la Generalitat Valenciana competents en matèria de Policia Local i un
funcionari Agent de la Policia Local de l’Ajuntament.
Expirat el termini de presentació d’al·legacions a la llista provisional d’admesos i exclosos i
atès que no hi han al·legacions, la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos s’entén
elevada a definitiva tot d’acord amb l’establert a la base cinquena.
Vist hi ha un aspirant que apareix a la relació d’admesos i a la relació d’exclosos, es posa de
manifest que el correcte és:
RELACIÓ D'ASPIRANTS EXCLOSOS:
NIF

COGNOMS , NOM

MOTIU
D'EXCLUSIÓ

20*1*2**-N SABATER RUBIO, JOSE JOAQUIN

1*

1* INSTÀNCIA PRESENTADA FORA DE TERMIN

Ateses les al·legacions manifestades pel 1rs. vocals titulars, 1r vocal suplent, 2n vocal suplent
de l'Òrgan Tècnic de selecció
Vocals: Primer.Titular: Jaume Coscollà Ferrer, oficial de la policia local de Xeraco. Substituït per Alberto
Gallego Peña, Agent de la Policia local de Simat de la Valldigna ( no reuneix els requisits)
Suplent: Sr. José Salvador Ferrer Botí, Agent de la policia local de Simat de la Valldigna. ( es
troba actualment amb baixa d’incapacitat
Segon.-
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Suplent: José Luis Montaner Blanes, Agent de la policia local del Real de Gandia.
(Recentment jubilat)
Atès el registre d’entrada 2020-E-RC-1264 de data 5 d’agost de 2020, presentat per
Subsecretaria - Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ,respecte a la proposta
de nomenament dels vocals.
De conformitat amb l’article 21.1g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, l’Alcalde ha resolt:
PRIMER.
Aprovar la constitució de l’ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ per al procés
selectiu per a la cobertura de 4 places d’Agent de Policia Local, vacants en la plantilla de
personal del Cos de Policia Local de Bellreguard, mitjançant el sistema de concurs- oposició
en el marc d’un procés de consolidació de treball temporal.
President/a:
Titular: Marc Cuesta Ferández, Intendent- cap de policia local de l’Ajuntament de Gandia.
Suplent: Jonathan Muñoz Peñalver, oficial jefe de la policia local de l’Ajuntament de Gata de
Gorgos.
Secretari/a:
Titular: Mª Engracia García Madrid, Secretaria- Interventora de l’Ajuntament de Bellreguard.
Suplent: Josep Vicent Server Ausina, Tècnic mitjà d’urbanisme de l’Ajuntament de
Bellreguard.

Primer.Titular: Maria Amparo Cornejo Aparisi, Agent de la policia local de Tavernes de la Valldigna.
(actualment Agent de la Policia Local de Carcaixent)
Suplent: Jose Luis Rubio Blanco, Oficial de la policia local de Cullera.
Segon.Titular: Marcos Pérez Palmer, oficial de la policia local de Villalonga.
Suplent: Antonio Galiano Viciano, Oficial de la policia local d’Ondara.
Tercer.Titular: Óscar Mengual Nacher, Agent de la policia local de Bellreguard.
Suplent: Santiago Ordiñana Palmer, Agent de la policia local de Bellreguard.
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Vocals:

________________________________________________________________________
Assesors al tribunal:
- Prova psicotècnica: Mª José Izquierdo Sales.
- Proves mèdiques: Quirón Prevención S.L
SEGON.
Comunicar la present Resolució als membres de l’Òrgan Tècnic de Selecció
designats per al seu coneixement i efectes.
TERCER. Es convoca a les persones aspirants admeses a la realització del primer exercici
(prova psicotècnica), el pròxim 25 d’agost de 2020, a les 10.00 hores, a les Col.legi
Públic Gregori Mayans i Císcar, situat al C/ Vicent Andrés Estellés, 1 (Bellreguard).
L'ordre de crida, que serà únic, es realitzarà començant per la lletra F.
QUART. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de València, així
com en el tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest ajuntament
Contra el present acte que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar en el termini
d'un mes recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que el va dictar, o bé interposar
directament recurs contenciós administratiu, davant el jutjat/sala del tribunal superior de
justícia del contenciós-administratiu de la ciutat de València/ la Comunitat Valenciana, en el
termini de dos mesos; a comptar en tots dos casos des de l'endemà al de la notificació de
l'acte. Una vegada transcorregut el termini sense que s'haja interposat recurs, l'acte quedara
ferm i no serà impugnable. Tot això, sense perjudici que l'interessat puga interposar
qualsevol altre recurs que estime pertinent en defensa dels seus drets i interessos.
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Bellreguard, 6 d’agost de 2020.—Alexandre Ruiz Gadea. Alcalde de Bellreguard

