Anunci de l’Ajuntament de Bellreguard sobre al.legacions a la valoració dels mèrits
aportats, 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
En data 12 de maig 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 RESOLDRE
AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA VALORACIÓ DE MÈRITS AL·LEGATS
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
RELACIÓ D'ASPIRANTS QUE HAN PRESENTAT MÈRITS:
NIF

COGNOMS , NOM

***3055**

MORATO MAYANS, FRANCISCO

***2862**

MIÑANA GREGORI, JORGE ANTONIO

***3481**

BOIX CAMPOS, GERSON

Vistes les al·legacions presentades a la «Valoració dels mèrits al·legats» per Gerson
Boix Campos, el 26 d’abril de 2022, que manifesta disconformitat en la baremació
realitzada pel tribunal, en què sols se li va reconéixer la medalla de mèrit amb distintiu
blau i no les felicitacions presentades, sol·licitant es tingueren en compte tots els mèrits
presentats.
El tribunal reunit va dur a terme la valoració dels mèrits dels aspirants segons el que
disposa l’ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i
Administracions Públiques per la qual s'aprova el barem general per a la valoració dels
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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

mèrits en els concursos oposició convocats per a la selecció dels membres dels Cossos
de Policia Local de la Comunitat Valenciana. On no apareixia el reconeixement dels
mèrits al·legats, i que vista l'al·legació, es decideix valorar tot de nou d’acord amb
l’Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i
Administracions Públiques, per la qual s’aprova el barem general d’aplicació als
concursos de mèrits per a la provisió de places en els cossos de policia local de la
Comunitat Valenciana, pel torn de mobilitat.
Que vistes les al·legacions presentades i comprovat que en l’ordre del 23 de novembre
de 2005 hi ha apartat per torn de mobilitat, s’acorda tornar a baremar totes les
valoracions de mèrits aportats, PER TORN DE MOBILITAT.
S’acorda:
PRIMER.- El resultat de la valoració de mèrits aportats és la següent:
MORATO MAYANS, FRANCISCO
Antiguitat

16,50

Grau CD reconegut

1,00

Idiomes (Valencia)

1,25

Cursos homologats per IVASPE

7,00

Altres cursos o mèrits

1,10

Altres titulacions

0,00

Reconeixements i medalles

0,00

TOTAL PUNTS

26,85

MIÑANA GREGORI, JORGE ANTONIO
Màxim 20,00

Grau CD reconegut

2,00

Idiomes (Valencia)

2,50

Cursos homologats per IVASPE

Màxim 30,00

Altres cursos o mèrits

2,55

Altres titulacions

0,00

Reconeixements i medalles

0,00

TOTAL PUNTS

57,05

BOIX CAMPOS, GERSON
Antiguitat

Màxim 20,00

Grau CD reconegut

2,00
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Antiguitat

Idiomes (Valencia)

1,25

Cursos homologats per IVASPE

26,00

Altres cursos o mèrits

2,75

Altres titulacions

0,00

Reconeixements i medalles

3,50

AL PUNTS

55,50

Els criteris d’altres mèrits específics, Fins a un màxim de 4 punts, al no especificar la
quantia de títols i cursos el tribunal decideix puntuar de la següent manera:
de 0 h. a 25 h.
0,10 punts
de 25 h. a 50 h,
0,15 punts
de 56 h. a 100 h.
0,20 punts
més de 100 h.
0,25 punts.
D’acord amb l’apartat 7é de l’esmentada ordre que diu:
“7. Otros méritos específicos. Hasta un máximo de 4 puntos.
…
La intervención como ponente en conferencias y seminarios
relacionados con la actividad policial, y reconocidos por el
Instituto Valenciano de Seguridad Pública se valorarán hasta un
máximo de 0,50 puntos.”

SEGON. El tribunal una vegada resoltes les al·legacions presentades i valorats de nou
els mèrits al·legats, declara seleccionat per a la plaça ofertada per al torn de mobilitat i
proposa a l’Alcaldia, que havent superat les proves mèdiques, el psicotècnic i obtingut
la millor valoració de mèrits presentats a l’aspirant: MIÑANA GREGORI, JORGE
ANTONIO.
TERCER.- El tribunal acorda una vegada resolt el procediment per torn de mobilitat,
resoldre el torn d’oposició lliure. Acordant quedar per al proper 31 de maig per al
primer exercici «Qüestionari, obligatori i eliminatori» a les 12,00 h. en la casa de la
música de Bellreguard.
QUART.- 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
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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Les jornades aportades com a ponent, al no estar reconegudes per l’IVASPE no son
valorades, segons l’ordre 23 de novembre de 2005 en l’apartat 7 .02 deixa clar que han
d’estar reconegudes per dita entitat.

