Anunci de l’Ajuntament de Bellreguard sobre assenyalament dia de la prova
psicotècnica pel torn de mobilitat, 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 Bellreguard el 28 de març de 2022 a les 09:00 hores el tribunal que es
compon per:
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.Suplent: Jose Antonio Berbegal Leal, Agent de la policia local de l’Alfàs del Pí
Tercer.Titular: Enriqueta Belenguer Arrébola, oficial de la policia local de Cullera
Queda constituït el tribunal, pel total dels membres nomenats per Decret d’Alcaldia.
S’acudeix a la Clínica Quiron Prevenció S.L., situada al carrer Ciutat de Barcelona, 05
baix de Gandia, a les 09.15 hores, en haver estat convocats 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.
Finalitzat el reconeixement mèdic de tots el aspirants de mobilitat a les 9:45 h.
Així mateix, es decideix pel tribunal després de concretar en la clínica que en una
setmana tindrem els resultat, convocar per el proper 8 d’abril a les 9:00 al tribunal i a les
9:30 als aspirants de mobilitat, per a la segona prova que serà la prova psicotècnica, en
Ajuntament de Bellreguard
CARRER Clot de L"Era 12, BELLREGUARD. 46713 (València). Tel. 962815511. Fax: 962816218

Codi Validació: 5Q2962T7HJ4WTMLQZMP7YFAZT | Verificació: https://bellreguard.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

JOAN MARCO PASTOR ( 1 de 1 )
Alcalde
Data Signatura : 30/03/2022
HASH: b3b86612c2374727bd58750ad114e3ec

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

l’ajuntament de Bellreguard.
Publicar el present anunci, en el tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest
ajuntament
Bellreguard a la data de la signatura electrònica.
L’ALCALDE
Joan Marco Pastor
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