Anunci de l’Ajuntament de Bellreguard del procés de selecció per a cobrir en propietat
dues places i aquelles vacants que pogueren agregar-se dins dels límits establits
legalment, d'agent de policia local corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 i
posteriors, una plaça per torn lliure i una per torn de mobilitat.
ANUNCI
En data 08 de juliol de 2022 a les 09:00 hores, es reuneixen en l’ajuntament de
Bellreguard, els membres de l'Òrgan Tècnic de Selecció, a fi de procedir a la
determinació de les qüestions per aclarir davant la sospita de possible filtració de la 4ª
prova celebrada el 28/06/2022.
Els mateixos havien estat citats a les 09.30 i 10.30 respectivament.
President/a:
Suplent: Marc Cuesta Fernández, Comissari Policia local de l’Ajuntament de Gandia.
Secretari/a:
Titular: Josep Vicent Server Ausina, Secretari-Interventor acctal. de l’Ajuntament de
Bellreguard.
Vocals:
Primer. Óscar Mengual Nacher, agent de la policia local de Bellreguard.
Segon: Antonia Reina Barberán, oficial de la policia local de Gandia
Tercer. Enriqueta Belenguer Arrébola, oficial de la policia local de Cullera.
En el present expedient informatiu s’han tingut en compte els següents,
ANTECEDENTS
PRIMER.- En data 14/01/2021 es convoca l’oposició de DOS places d’agent de la
Policia Local, una per torn lliure i l’altra per mobilitat.
SEGON.- En data 28/06/2022 es convoca la 4ª prova consistent en la realització d’un
exercici pràctic, consistent en el desenvolupament d’un supòsit policial.
TERCER.- En data 28/06/2022 i finalitzada la prova s’auto-convoca el tribunal a la
correcció dels exercicis el 30/06/2022, detectant que podien haver-se donat alguna
filtració en dos exercicis concrets, atès que la forma de redactar, els punts descrits en el
supòsit coincideix en el proposat pel Tribunal.
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Expedient núm.: 122/2021
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball
Assumpte: CONVOCATÒRIA PER COBRIR 2 PLACES DE POLICIA LOCAL 1
MOBILITAT I 1 TORN LLIURE

Als anteriors fets són d’aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET
1.- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del PACAP, que als seus articles 34 i 35 sobre els
continguts i motivació dels actes administratius, el que d’acord amb l’article 55, motiva
al Tribunal a sol·licitar la presencia dels autors dels dos exercicis que podien ser
susceptibles d’haver rebut la filtració.

Si bé de la informació reservada practicada els dos aspirants comparteixen el mateix
preparador existeixen sospites fundades d'haver mediat una filtració en el transite de
l'examen preparat la seua transcripció i posterior recorregut que presenta dubtes més
que fundades de la filtració dels exàmens si bé no pot identificar-se la persona
responsable d'això, ja que no s'han corregit la totalitat dels exàmens, s'estima que el més
convenient és anul·lar l'actuat, amb retroacció d'actuacions i posar un nou examen amb
majors garanties d'acte i secret d'aquest, això evitarà perjudicis a la majoria dels
aspirants, transparència i imparcialitat pel que l'adopció de la mesura disposada
(nul·litat i retroacció d'actuacions) com la menys perjudicial per a l'interés públic i la
generalitat dels participants en les oposicions litigioses.
L'Òrgan Tècnic de Selecció,acorda retrotraure les actuacions i anul·lar la prova
realitzada el passat 28/06/2022, establint una nova convocatòria per al proper 12 de
juliol de 2022 a la Casa de la Música per dur a terme l’exercici quart de l’oposició
(Exercici pràctic de supòsit policial)
Bellreguard a la data de la signatura electrònica.
L’ALCALDE
Joan Marco Pastor
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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2.- Les proves selectives queden subjectes a una serie de garanties per preservar els
principis de merit i capacitat, així com l’accés en condicions d'igualat a les funcions i
càrrecs públics (articles 9.3, 23.2 i 103 de la Constitució de 1978, em relació amb
l’article 60 i concordants de la llei valenciana 4/2021, atés que dels dos exàmens vistos i
les seues similituds a judici de tots els integrants del Tribunal que el contingut de
l’examen va poder ser conegut per alguns opositors en anterioritat al moment en que el
mateix devia tindre lloc, produint-se una alteració sol·licita en el desenvolupament del
procés de les oposicions que va beneficiar als esmentats opositors, amb un evident
perjudici per a la resta dels opositors.

