ANUNCI
D'acord amb el que s'estableix en la Base Cinquena del citat procés selectiu, l'òrgan tècnic de
selecció, estarà format per 5 membres, amb els seus respectius suplents i seran nomenats per
l'alcaldia o regidora delegada segons la següent composició:
Vist l’expedient, l’alcalde RESOL:
PRIMER. Aprovar la constitució de l’ÒRGAN TÈCNIC DE SELECCIÓ per al procés
selectiu 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.

President
Suplent
Vocal
Suplent
Vocal
Suplent
Vocal
Suplent
Secretari
Suplent

Identitat
Joaquin Savall Ibiza- Cap de la policia local d'Oliva
Marc Cuesta (Comissari Policia local de Gandia).
Oscar Mengual Nacher. Agent de Policia Local, Ajuntament de
Bellreguard
Antonio Climent Moncho. Agent Policia Local, Ajuntament de Gandia
Antonia Reina Barbera,O ficial de la policia local de Gandia
Jose Antonio Berbegal Leal, Agent de la policia local de l’Alfàs del Pí
Enriqueta Belenguer Arrébola, oficial de la policia local de Cullera
Francisco López Oltra, Oficial de la policia local de la Pobla Llarga
Josep Vicent Server Ausina, Secretari Interventor accidental, Ajuntament
de
El de la Corporació o membre d'aquesta en qui delegue].

Assessors al tribunal:
- Prova psicotècnica: Andrea Ollero Muñoz, psicòloga de la Mancomunitat de Municipis de
la Safor
- Proves mèdiques: Quirón Prevención S.L
SEGON. Notificar el present acord als membres de l’Òrgan Tècnic de Selecció designats
per al seu coneixement i efectes. informant-los que no podran formar part d’aquest, els
funcionaris que hagueren realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives en els
dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria.
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Anunci de l’Ajuntament de Bellreguard sobre la resolució de nomenament dels membres de
l’ Òrgan Tècnic de Selecció, la llista definitiva d’admesos/admeses i exclosos/excloses, i la
data de la prova de reconeixement mèdic dels aspirants per torn de mobilitat, del procés
selectiu de l'Ajuntament de Bellreguard, 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 .Expedient núm 122/2021

TERCER. Havent finalitzat el termini de presentació d'al·legacions i esmenes a la llista
provisional d'admesos i exclosos sobre la convocatòria i bases del procés selectiu de
l'Ajuntament de Bellreguard, 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. publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 14 de
21-I-2022, i vist que no s’han presentat al·legacions ni esmenes, la resolució provisional
esdevindrà definitiva automàticament.
QUART. Convocar a les persones aspirants admeses per torn de mobilitat a la realització de
la prova de reconeixement mèdic, que s'ajustarà a les proves i als barems que s'estableixen per
Ordre de 23 de novembre de 2005 de la Conselleria de Justícia Interior i Administracions
Públiques, en aplicació supletòria, per no haver-se desenvolupat el que es preveu a aquest
efecte en el Decret 153/2019 de 12 de juliol, el pròxim 28 de març de 2022, a les 09.15 hores,
en la Clínica Quiron Prevenció S.L., situada al carrer Ciutat de Barcelona, 05 baix de Gandia
CINQUÈ. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província, així com en la seu electrònica
d'aquest Ajuntament http://bellreguard.sedelectronica.es i, en el seu cas, en el Tauler
d'anuncis, per a major difusió .
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Bellreguard a 8 de març de 2022
L’ALCALDE
Joan Marco Pastor

