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Ajuntament de Paiporta
Edicte de l’Ajuntament de Paiporta sobre llistat definitiu 
de persones admeses, nomenament de personal assessor 
i convocatòria del primer exercici de dues places 
d’inspector de la Policia Local.

EDICTE
Per decret d’Alcaldia número 457/2017, de data 19 d’abril de 2017, 
s’aprova el llistat definitiu de persones admeses i excloses i es con-
voca la celebració del primer exercici del procés selectiu de dues 
places d’inspector/a de la policia local, una per torn lliure i una altra 
per mobilitat, sent el contingut en extracte de la part resolutiva el 
següent:
PRIMER.- Declarar definitivament admeses per a participar en el 
procés selectiu per a cobrir en propietat dues places d’inspector/a de 
la Policia local  vacants en la plantilla del personal funcionari d’aquest 
Ajuntament, una lliure i una altra per promoció interna, a les pesones 
aspirants segons la relació que seguidament es detalla, en haver 
presentat les seues sol·licituds dins del termini i en la forma escaient 
o, si escau, haver esmenat el motiu pel qual van ser provisionalment 
excloses:
Torn lliure

Nº Cognoms/Nome Reg. Entrada
01 Lozano Toledano, Sergio 2017006134
02 Martínez Salido, Eugenio 2017006205
03 Aniorte  Gambín, M Reyes 2017006454
04 Jiméne Montáñez, Carlos Gustavo 2017006512
05 Fernández Carrero, Iván 2017006639
06 Castillo Soler, Martí 2017006778
07 Señoris Juárez, Luís 2017006781
08 Martínez Tribaldos, Gerardo 2017006881
09 Olmos Furió, Vicent 2017006910
10 Clavijo Roberto, Antonio 2017006950
11 Molina Candelas, David 2017007064
12 Fernández Cuadrado, Pedro 2017007143

Promoció interna

Nº Cognoms/Nome Reg. Entrada
01 Pérez Soriano, Emili 2017007019
02 Ortí Parets, José Antonio 2017007138

SEGON.- Declarar definitivament excloses per haver renunciat de 
forma expressa a participar en el procés selectiu, les persones aspi-
rants que seguidament s’indiquen, amb devolució de la part de la 
taxa que corresponga segons ordenança fiscal aplicable:

Nom Registre d’entrada
Cañada Abietar, Daniel 2018002327
Rodríguez Pla, Jorge 2017021685
Ibáñez Jiménez, Javier 2017020746
Navarro Jiménez, Ángel 2017020632

TERCER.- Nomenar a un representant de l’Institut Universitari de 
Recerca en Criminologia i Ciències Penals, de la Universitat de 
València, per a assessorar al tribunal per a la realització de la prova  
psicotècnica, i adjudicar a aquesta institució la realització de la 
mateixa per un import màxim de 1.540,00 euros, més IVA.
QUART.- Nomenar a un representant de l’empresa Grup Preving, 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals, per a assessorar al tribunal 
per a la realització del reconeixement mèdic, i adjudicar a aquesta 
empresa la realització del  mateix, per un import de 1.540,00 euros, 
més IVA.
CINQUÉ.- Nomenar a Vicente Cotino Bermell, responsable de les  
escoles esportives municipals, perquè assistisca al tribunal referent 
a la celebració de les proves d’aptitud física.
SISÉ.- Convocar als membres del tribunal designats en la resolució 
d’Alcaldia número 331/2018, de 22 de març de 2018, per a la seua 
constitució, el dia 18 de maig de 2018, a les 11.00 hores, en la sala 
de comissions de la Casa Consistorial (c/Músic Vicent Prats i Tara-
zona, s/n), per a la seua constitució.

SETÉ.- Convocar a les persones aspirants definitivament admeses 
per a la realització del primer exercici, prova  psicotècnica, de caràc-
ter obligatori i eliminatori per al torn de promoció interna i torn 
lliure, amb les consideracions previstes en les bases, el dia 25 de 
maig de 2018, a les 09.00 hores, en les dependències del Centre de 
Formació de Persones Adultes, situat en la 4a planta del Centre 
Cultural, en c/ López Trigo, s/n.
El que es fa públic de conformitat amb l’establit en les bases regu-
ladores del procés selectiu de referència.
Contra la presenta resolució es podrà interposar recurs potestatiu de 
reposició davant el mateix òrgan que ho ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des de la seua notificació (articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques). O bé, es podrà interposar recurs conten-
ciós administratiu davant els jutjats d’aquesta ordre jurisdiccional 
amb seu a València, en el termini de dos mesos a comptar des del 
següent a la seua notificació (articles 8 i 46 de la Llei 29/1988, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa).
Si interposat el recurs potestatiu de reposició, no es dicta i notifica 
la resolució del mateix en el termini d’un mes que estableix l’article 
124.2 de la Llei 39/2015 esmentada, el recurs s’entendrà desestimat, 
d’acord amb l’article 24.1 de la mateixa llei, i podrà interposar-se 
recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos des de 
l’endemà a aquell en què es produïsca l’acte presumpte, davant el 
mateix òrgan judicial indicat en el paràgraf anterior (article 46.1 de 
la Llei 28/1988, esmentada).
Tot açò sense perjudici que les persones interessades puguen inter-
posar els recursos que estimen pertinents.
Paiporta, a 24 de abril de 2018.—La alcaldessa, Isabel Martín 
Gómez.
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