ACTA DE L'ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ SOBRE LES AL·LEGACIONS
DEL TERCER EXERCICI, PROVA SUPÒSIT PRÀCTIC DEL PROCÉS DE
SELECCIÓ 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.
En data 19 de novembre de 2020 a les 11:00 hores, es reuneixen en l’Ajuntament de
Bellreguard, els membres de l'Òrgan Tècnic de Selecció, a fi de veure i contestar les
al·legacions al supòsit pràctic, tercer exercici de les proves selectives convocades per a
la provisió en propietat de 4 places d’agent de policia local de Bellreguard.
President/a:
Titular: Marc Cuesta Fernández, Comissari cap de policia local de l’Ajuntament de
Gandia.
Secretari/a:
Suplent: Josep Vicent Server Ausina, Secretari-Interventor accidental de l’Ajuntament
de Bellreguard.
Vocals:
Primer.- Maria Amparo Conejero Aparisi, Oficial de la policia local de l’Ajuntament de
Carcaixent.
Segon.Titular: Marcos Pérez Palmer, Oficial de la policia local de l’Ajuntament de Villalonga.
Tercer.Titular: Óscar Mengual Nacher, Agent de la policia local de l’Ajuntament de
Bellreguard.
Vistes les al·legacions presentades respecte al supòsit pràctic, tercer exercici:
2020-E-RE-798 CARLOS ROSELLO RIBES
2020-E-RE-799 CARLOS ROSELLO RIBES
2020-E-RE-816 CARLOS ROSELLO RIBES
2020-E-RE-802 ANGEL CARO ARTESERO
2020-E-RE-808 MARC MOLINA BORRAS
2020-E-RE-821 VÍCTOR DANIEL SANCHEZ ORTEGA
Es revisen les al·legacions presentades:
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Anunci de l’Ajuntament de Bellreguard sobre les al.legacions del tercer exercici, prova
supòsit pràctic, 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

- Respecte a les al·legacions presentades per CARLOS ROSELLO RIBES, realitzada la
revisió del seu examen, indicar:
Tipificació de la pena: Confon l'article del delicte contra la propietat industrial, citant
l'opositor l'art. 273, quan es troba en el C.P. art. 274.3.
Tipificació informes administratius: Realitza una repetició de l'enunciat, sense indicar
articulat algun, ni sanció, ni penes. Es confon en la denominació de l’ordenança.
Actuacions amb la dona marejada: correcta.
L'investigat no detingut: correcte
Actes: Les enumera, però no cita l'articulat.
Recorregut: Circula en direcció prohibida. No nomena les vies.
No realitza l'acta d'oferiment d'accions a la marca.
D'altra banda, se'ls resten punts per valoracions personals no ajustables (bat del fill),
error en la determinació d'infraccions penals, falta de diligències, així com finalment
no referenciar normativa genèrica ni específica.
- Respecte a les al·legacions presentades per ÀNGEL CARO ARTESERO, sobre el seu
examen, indicar:
Mapa i recorregut: circula pel recorregut més llarg i no cita els carrers.
No cita dins de la normativa genèrica ni l'estatut de la víctima del delicte.
Dins de la normativa genèrica del cas, no cita l'ordenança fiscal reguladora, ni els seus
articles.

No enumera les diligències a realitzar, ni l'atestat i els motius, ni a quin òrgan s'ha de
dirigir.
- Respecte a les al·legacions presentades per MARC MOLINA BORRÀS, indicar:
Error en l'itinerari, circulant per direcció prohibida, arribant al terme lindant.
No cita l'estatut de la víctima del delicte, ni la C.E., ni la normativa pròpia de policies
locals (17/2017).
No cita correctament l'ordenança reguladora, ni els seus articles.
Confon l'articule del C.P., citant l'opositor el 270, quan veritablement és el 274.3
Del seu examen s'observa que instrueix diligència per delicte contra la propietat
industrial, basant-l'en el art 18 de la L.O.4/2015, sent un error, perquè és una norma
administrativa.
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No defineix les accions, estableix possibilitats, però no les actuacions concretes d'acord
amb l'enunciat.

No ofereix accions a cap dels implicats
No respon totes les qüestione del supòsit.
- Respecte a les al·legacions presentades per VÍCTOR DANIEL SÁNCHEZ ORTEGA,
indicar:
Respecte a la seua reclamació i d’altres que han sol·licitat el mateix, indicar-los que els
criteris de valoració han sigut:
Punts

Normativa genèrica

1

Normativa especifica

1

Mapa

1

Recorregut de carrer

1

Actuació policial

2

Resolució penal
Atestat
Diligències mínimes

2

Resolució administrativa

1

Penalitzacions:
Sanció bat beisbol
No instruir per investigat no detingut Pro. Industrial
Error en la determinació d’infraccions penals
No realitzar atestat
No referenciar Normativa genèrica ni especifica

-2
-1
-3
-4
-4

Presentació/ ortografia

1

D'acord amb el que s'estableix en les Bases de la convocatòria, l’ OTS acorda:
Primer. -, Publicar la relació de resultats del primer exercici en el Tauler d'anuncis de
la
Seu
Electrònica
de
l'Ajuntament
de
Bellreguard
https://bellreguard.sedelectronica.es/info.0, així com en la pàgina web de l'Ajuntament
de Bellreguard https://www.bellreguard.net/ , a efectes merament informatius.
Segon.-Assenyalar el dia 03 de desembre de 2020, a les 9.00 hores, per a la prova
del quart exercici: Mesurament d'alçada. i cinqué exercici: Proves
d'aptitud física, en les instal·lacions del poliesportiu municipal de Gandia, situat a
l’av dels Esports, 17 - 46701 Gandia, Valencia

Bellreguard a la data de la signatura electrònica.
L’ALCALDE
Alexandre Ruiz Gadea
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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