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Anunci de l'Ajuntament de Paiporta sobre aprovació del llistat
provisional d'admesos de la convocatòria de set places d'agent de la
Policia Local, cinc d'elles mitjançant el sistema d'oposició i per torn
lliure, i dos places mitjançant el sistema de concurs i per torn de
mobilitat.

Viernes, 03 de Mayo de 2019 - BOP 84

Ajuntament de Paiporta
 Anunci de l'Ajuntament de Paiporta sobre aprovació del llistat provisional d'admesos de la convocatòria de set

places d'agent de la Policia Local, cinc d'elles mitjançant el sistema d'oposició i per torn lliure, i dos places
mitjançant el sistema de concurs i per torn de mobilitat.

 ANUNCI
 Resolució de data de 23 d´abril de 2019, de l´Ajuntament de Paiporta aprovada mitjançant Decret de l´Alcaldía

nº792/2019, per la que s´aprova el llistat provisional de admesos de la convocatòria de set places d'Agent de la
Policia Local, cinc d'elles mitjançant el sistema d'oposició i per torn lliure i, dues places mitjançant el sistema de
concurs i per torn de mobilitat, s´ha resolt:

 "Examinat expedient relatiu a la convocatòria per a cobrir set places d'Agent de la Policia Local, cinc d'elles
mitjançant el sistema d'oposició i per torn lliure i, dues places mitjançant el sistema de concurs i per torn de
mobilitat, amb quants antecedents, informes i documents es relacionen amb aquest, sobre la base de els

 FETS
 I.1.- Per Decret d'Alcaldia números 1537/2018 i 1899/2018, de dates 26 d'octubre de 2018 i 14 de desembre de

2018, van ser aprovades les bases reguladores de la convocatòria per a cobrir set places d'Agent de la Policia
Local, cinc d'elles mitjançant el sistema d'oposició i per torn lliure i, dues places mitjançant el sistema de concurs i
per torn de mobilitat, i es convoca el procés selectiu.

 I.2.- Les referides bases van ser publicades en el Tauler d'edictes i pàgina web de l'Ajuntament, així com en el
Boletín Oficial del Estado, número 250, de 31 de desembre de 2018, es va publicar la convocatòria per a cobrir set
places d'Agent de la Policia Local, cinc d'elles mitjançant el sistema d'oposició i per torn lliure i, dues places
mitjançant el sistema de concurs i per torn de mobilitat, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número
8.509, de 20 de març de 2019, i extracte en el Boletín Oficial del Estado número 67 de 19 de març de 2019.

 I.3.- En el termini de presentació d'instàncies, de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de la publicació
en el Boletín Oficial del Estado, és a dir, des del dia 20 de març fins al 16 d'abril de 2019, tots dos inclusivament,
s'han presentat les sol·licituds que s'indiquen en la part resolutiva del present acord.

 I.4.- Informe del Director de l'Oficina Única, de data 23 d'abril de 2019.
 FONAMENTS JURÍDICS

 II.1.- Bases segona, tercera de les quals regulen el procés selectiu en la qual s'especifiquen els requisits que han
de reunir les sol·licituds presentades pels interessats i el termini per a la seua presentació.

 II.2.-Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat públic, Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana, Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions
Legals Vigents en matèria de Règim Local, Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de Coordinació de
policies locals de la Comunitat Valenciana, Decret 88/2001, de 24 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual
s'estableixen les bases i criteris uniformes, per a la selecció, formació, promoció i mobilitat de totes les escales i
categories de la Policia Local, Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General
d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció
Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat, aplicable supletòriament als funcionaris
de l'Administració Local, Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció,
Provisió de Llocs de treball i Carrera Administrativa del personal comprès, i altres disposicions concordants i de
general aplicació.

 En virtut de quant antecedeix, aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions que confereix l'article
21.1ºg) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, article 41 del R.O.F. i R.J.E.L., i
disposicions concordants i d'aplicació, l'Alcaldia-Presidència dicta la següent:

 RESOLUCIÓ
 PRIMER.- Declarar provisionalment admesos als següents aspirants a la convocatòria per a cobrir set places

d'Agent de la Policia Local, cinc d'elles mitjançant el sistema d'oposició i per torn lliure i, dues places mitjançant el
sistema de concurs i per torn de mobilitat, després d'haver presentat la documentació en termini i en la forma
establida, conforme a la següent relació:

 - TORN LLIURE:
 Data solicitud Registre Persona interessada

 22/03/2019 9:17 2019005593 GARCIA MONTALBÁN, SUSANA
 25/03/2019 0:00 2019005663 MOGRO FLORES, CONSUELO CONCEPCION

 25/03/2019 0:00 2019005667 ORTEGA CIFRES, CARLOS
 26/03/2019 13:49 2019005814 OLIVER PLA, FRANCISCO JAVIER

 26/03/19 14:16 2019005825 DURA SORIANO, EMILIO
 27/03/19 13,19 2019005902 MEDINA MERCHAN, PEDRO JOSE

 28/03/19 11:43 2019005976 ROSA YEPES, VANESSA
 29/03/19 14:19 2019006090 SENDRA GISBERT HELENA

 01/04/19 08:06 2019006181 ARTERO MARTINEZ, MARTA
 02/04/19 11:20 2019006311 NAVARRO PERIS, VICENTE

 02/04/19 11:29 2019006313 CASAÑ GORGE, JAVIER
 02/04/19 11:34 2019006314 ESTEVE BELENGUER, CARLOS

 02/04/19 13:49 2019006336 RODRIGUEZ ROMERO, ALMUDENA
 02/04/19 15:55 2019006357 ARAQUE LAPUENTE LUIS MIGUEL

 03/04/19 08:59 2019006391 CARBONELL URIBE, CRISTINA 
 03/04/19 09:13 2019006392 FUSET VILA, JACOBO

 03/04/19 19:48 2019006466 CORTES PALLARES MANUEL
 03/04/19 23:21 2019006471 VERGARA BEZANILLA DANIEL

 04/04/19 10:51 2019006505 BACETE TERREN, JUAN JOSE
 04/04/19 12:46 2019006535 TERUEL SAHUQUILLO, PABLO 
 04/04/19 13:42 2019006555 PEREZ MARTINEZ JOSE LUIS

 04/04/19 13:48 2019006557 MARTINEZ LOPEZ, JOSE MARIA
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05/04/19 10:23 2019006625 GARCIA DE LA PLAZA , IGNACIO
 05/04/19 12:00 2019006645 NOGUEROL MARTINEZ, ALBERTO ANGEL

 05/04/19 12:02 2019006646 ARONA UREÑA, MIGUEL ANGEL
 05/04/19 12:25 2019006649 ROMERO GARCIA, ALEJANDRO

 05/04/19 12:31 2019006651 PLAZA HERAS, MANUEL
 08/04/19 07:57 2019006718 DUQUE GONZALEZ, JORGE

 09/04/19 14:00 2019006916 MIRAVET MOLINER, ALBERTO
 09/04/19 14:12 2019006918 FAYOS DE TUDELA, MIRIAM

 09/04/19 17:22 2019006932 FERNANDEZ GIMENO, ALICIA
 09/04/19 18:03 2019006934 OLMOS FONOLLOSA, ALEX

 09/04/19 21:28 2019006942 DOMINGO SANLEON CARLOS
 10/04/19 08:22 2019006953 LUNA ORTEGA, ANTONIO JAIME

 10/04/19 08:29 2019006954 VERGARA BEZANILLA, DANIEL
 10/04/19 09:14 2019006961 MATEOS MAESO, JOSE LUIS

 10/04/19 14:39 2019007062 PEREZ FERRER, LIDIA
 10/04/19 17:03 2019007070 VARA CASTRO, ROBERTO

 11/04/19 10:20 2019007115 MARTINEZ VILLA CRISTIAN
 11/04/19 10:28 2019007116 BORREGO OSETE SERGIO 

 15/04/19 08:11 2019007280 TENT MANCLUS, JAUME LLUC
 15/04/19 11:48 2019007320 BALTASAR GARCIA, JUAN

 15/04/19 11:51 2019007321 AGENJO FORTEA, PABLO
 15/04/19 12:17 2019007333 MURGUI YUSA, CARLOS
 15/04/19 12:53 2019007345 MARTINEZ LAYOS, JOSE MANUEL

 15/04/19 13:55 2019007368 TARIN SILLA, RICARDO
 15/04/19 17:25 2019007392 VADILLO ROIG, AARON
 16/04/19 09:05 2019007413 PUERTES BLANCO, ALEJANDRO LUIS

 16/04/19 09:09 2019007414 PUERTES BLANCO, SERGIO
 16/04/19 11:11 2019007440 CAMPOS LLUCH, JORGE

 16/04/19 12:04 2019007453 LLOPIS MURCIA, IVAN 
 16/04/19 12:30 2019007460 BORDES ANTONIO, GUTIERREZ

 16/04/19 12:37 2019007462 PÉREZ FOS, CHRISTIAN
 16/04/19 13:29 2019007493 FERNANDEZ JAIME, ISAAC

 17/04/19 09:42 2019007564 LOPEZ MOYA, DAVID
 17/04/19 09:53 2019007566 CUBERO GAVARA, RAMON JOSE

 17/04/19 12:10 2019007598 MARCO BELLVER, CARLOS
  

SEGON.- Declarar exclosos en els termes que s'indica, als següents aspirants a la convocatòria per a cobrir set
places d'Agent de la Policia Local, cinc d'elles mitjançant el sistema d'oposició i per torn lliure i, dues places
mitjançant el sistema de concurs i per torn de mobilitat, que es relacionen a continuació:

 - TORN LLIURE:
 a) Declarar definitivament exclosos els següents aspirants per falta de pagament dels drets d'examen:

 Data solicitud Registre Persona interessada
 28/03/19 09:25 2019005956 GORDON MATEU, CHRISTIAN

 02/04/19 18:06 2019006375 BODI SEVILLA EDUARDO
 03/04/19 12:08 2019006418 ARREAZA ALIAGA, JESUS
 05/04/19 13:03 2019006659 MARTINEZ PEREZ FRANCISCO

 12/04/19 10:51 2019007207 LERMA CASTILLO, JAUME 
 15/04/19 15:01 2019007379 CUENCA NUÑEZ JOSE LUIS
  

b) Declarar provisionalment exclosos als aspirants que seguidament es relaciona, al no haver presentat còpia
compulsada del DNI acreditatiu de les dades personals de la persona, exigit per la convocatòria:

 Data solicitud Registre Persona interessada
 17/04/19 12:46 2019007606 RICART CORCOLES, DAVID

  
c) Declarar definitivament excloses a les persones aspirants que es relaciona per presentació fora del termini de
vint dies hàbils des de la publicació en el Boletín Oficial del Estado:

 Data solicitud Registre Persona interessada
 18/04/19 11:55 2019007718 ROBLES BONO, DAVID

 2019007719 
  

TERCER.- Declarar provisionalment admesos als següents aspirants a la convocatòria per a cobrir set places
d'Agent de la Policia Local, cinc d'elles mitjançant el sistema d'oposició i per torn lliure i, dues places mitjançant el
sistema de concurs i per torn de mobilitat, després d'haver presentat la documentació en termini i en la forma
establida, conforme a la següent relació:

 - TORN DE MOBILITAT:
 Data solicitud Registre Persona interessada

 28/03/19 10:13 2019005965 PIFARRE ESBRI, JOANA
 01/04/19 13:58 2019006242 ROSA DOLZ, MANUEL

 04/04/19 11:23 2019006510 SAIZ TEVAR, JAQUELINE
 05/04/19 12:59 2019006657 TORROME SANGUESA, OSCAR

 05/04/19 13:53 2019006678 SEÑORIS JUÁREZ, VANESSA
 10/04/19 08:39 2019006955 VELA ESTRADA, ANTONIO

  
QUART.- Declarar exclosos en els termes que s'indica, als següents aspirants a la convocatòria per a cobrir set
places d'Agent de la Policia Local, cinc d'elles mitjançant el sistema d'oposició i per torn lliure i, dues places
mitjançant el sistema de concurs i per torn de mobilitat, que es relacionen a continuació:

 - TORN DE MOBILITAT:
 a) Declarar provisionalment exclosos als aspirants que seguidament es relaciona, al no haver presentat còpia

compulsada del certificat que acredite que ostenten la condició de funcionari de carrera de la categoria d'Agent i
que han estat almenys dos anys en el lloc del qual es concursa, de conformitat amb l'exigit per la convocatòria:
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Fecha solicitud Registro Persona interesada
 28/03/19 13:35 2019006004 BOIX CAMPOS, GERSON

 02/04/19 14:06 2019006342 CHULIA AVILES, EDUARDO
 05/04/19 13:11 2019006662 CARRETERO FERNANDEZ, PEDRO

  
Així mateix, es fa constar que de conformitat amb el que es disposa en les bases reguladores del procés selectiu
es concedeix un termini de deu dies hàbils des de la publicació de la present resolució en el BOP de València, així
com en el Tauler d'anuncis i web de l'Ajuntament per a esmenar deficiències de les sol·licituds presentades.

 TERCER.- Publicar anunci de la llista provisional d'admesos i exclosos en el BOP de València, així com en el Tauler
d'anuncis i web de l'Ajuntament. Concedint-se un termini de deu dies hàbils, a partir de l'endemà al de la
publicació en el BOP de València, a l'efecte d'esmena d'errors.

 Transcorregut aquest termini, sense que es formule reclamació, s'entendran definitives aquestes llistes
provisionals. En el cas que es presenten reclamacions l'Alcaldia les resoldrà per Resolució d'Alcaldia i publicarà les
modificacions introduïdes en la llista provisional, reportant així la llista provisional en definitiva, en el Butlletí
Oficial de la Província de València, en el tauler d'edictes i en la pàgina web de l'Ajuntament. En la resolució per la
qual s'aproven les llistes, es determinarà la composició del Tribunal Qualificador, així com el lloc, data i hora del
primer exercici de l'oposició. "

 El que es fa públic per a general coneixement.
 Paiporta, a 23 d'abril de 2019.-L'alcaldessa, Isabel Martin Gómez.

 2019/5823


