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
Reunits en data 21 d’octubre de 2022 a les 10:00 hores, els membres de l'Òrgan Tècnic
de Selecció, a fi de les al·legacions presentades i a la vista del resultats de les proves,
proposar la constitució de la bossa de treball de policia segons els resultats de les
proves.
President/a:
Suplent: Marc Cuesta Fernández, Comissari Policia local de l’Ajuntament de Gandia.
Secretari/a:
Suplent: Josep Vicent Server Ausina, suplent del secretari-interventor de l’Ajuntament
de Bellreguard.
Vistes les al·legacions presentades per Ignacio Manó Bixquert i Cristina Hostalrich Jato,
en que sol·liciten que es realitze la setena prova de reconeixement mèdic a tots els
aspirants que han superat les proves, tal com estableixen les bases reguladores del
procediment de selecció, comprovat per tribunal que així és, es decideix fer proves
mèdiques a tots els candidats que han superat les proves i formen part de la bossa de
treball de policia local de Bellreguard.
Per part de la Clìnica Quiron Prevención S.L., ens donen cita per dia i membre que a
superat les proves. Des de el dia 04 fins al dia 11 d’octubre.
Enrique Chafer Sanchis presenta certificat de haver superat les proves mèdiques per
altra ajuntament el dia 29 de setembre de 2022, se li accepta i no cal tornar a repetir.
Ens comunica el divendres 21 d’octubre la Clínica Quiron Prevención S.L. que tots els
opositors han superat el reconeixement mèdic.
A la vista del resultats de les proves i després del resultat del reconeixement mèdic dels
dos candidats en millor resultat, es dona fi a les proves segons les bases.
S’acorda:
PRIMER.- El tribunal acorda donar fi a les proves conforme les bases i segons el punt
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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

9 d’aquestes, constituir una bossa de treball de policia local de Bellreguard, (no
modifica la publicada en l’acta del 20 de setembre de 2022), segons els resultats de les
proves, quedant la següent;
NÚM
ORDRE

NIF

Cognoms , Nom

Nota Final

1

***8996**

CHAFER SANCHIS, ENRIQUE

18,23

2

***3368**

NAVAS LLACER, JUAN VICENTE

16,48

3

***3667**

MAÑO BIXQUERT, IGNACIO

15,65

4

***7884**

HOSTALRICH JATO, CRISTINA

15,20

5

***1702**

ORMEÑO TORIBIO, FRANCISCO DAVID

14,22

6

***4173**

BONO GRAU, VICTOR

13,35

7

***8703**

LOPEZ CALVENTE,JOSE RAMON

12,58

SEGON.- Publicar la següent acta al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web
municipal
Bellreguard a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde
Joan Marco Pastor
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