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

plaçes d'agent de Policía Local, mitjançant el procediment de consolidació d'ocupació temporal.
 ANUNCI

 Resolució de data de 23 d´abril de 2019, de l´Ajuntament de Paiporta aprovada mitjançant Decret de l´Alcaldía
nº793/2019, per la que s´aprova el llistat provisional de admesos de la convocatòria de tres plaçes d´Agent de
Policía Local, mitjançant el procediment de consolidació d'ocupació temporal, s´ha resolt:

 "Examinat expedient relatiu a la convocatòria per a cobrir tres places d'Agent de la Policia Local, mitjançant el
procediment de consolidació d'ocupació temporal, amb quants antecedents, informes i documents es relacionen
amb aquest, sobre la base dels

 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 en propietat tres places d'agent de
la policia local mitjançant un procediment de consolidació d'ocupació temporal, incloses en l'oferta d'ocupació
pública de 2018 d'aquest Ajuntament, 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
tres places d'Agent de la Policia Local, mitjançant un procediment de consolidació d'ocupació temporal, en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana número 8.511, de 22 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 tres places

d'Agent de la Policia Local, mitjançant un procediment de consolidació d'ocupació temporal, després d'haver
presentat la documentació en termini i en la forma establida, conforme a la següent relació:

 Data solicitud Registre Persona interessada
 22/03/19 09:21 2019005594 GARCIA MONTALBÁN SUSANA

 28/03/19 11:54 2019005981 ROSA YEPES, VANESSA
 28/03/19 12:09 2019005985 LATORRE LOPEZ SERGIO

 29/03/19 13:32 2019006084 SENDRA GISBERT HELENA
 01/04/19 09:22 2019006192 ARIAS ARIAS, VANESSA

 02/04/19 15:51 2019006356 ARAQUE LAPUENTE LUIS MIGUEL
 02/04/19 17:39 2019006372 FERNANDEZ GIMENO ALICIA

 03/04/19 12:32 2019006420 SANZ ROMERO JESUS
 03/04/19 13:35 2019006435 MONTESINOS BAUSET, CONCEPCION

 03/04/19 19:42 2019006465 CORTES PALLARES MANUEL
 05/04/19 12:48 2019006653 BO CHOVER, AMPARO INES
 08/04/19 14:57 2019006812 GARCIA CLIMENT JAVIER

 09/04/19 09:49 2019006851 CHILET MARTINEZ, CESAR
 09/04/19 11:45 2019006880 MEDINA CHARCO RUBEN

 09/04/19 12:46 2019006900 CASAÑ NAVARRO JOSE VICENTE
 09/04/19 15:50 2019006925 CRESPO CRESPO, ALEJANDRO

 10/04/19 09:17 2019006963 MATEOS MAESO, JOSE LUIS
 10/04/19 13:19 2019007035 MORENO MASIA, JUAN ANTONIO

 10/04/19 21:20 2019007087 MORAGUES TORRES JAVIER
 11/04/19 10:10 2019007110 FONS RODRIGUEZ, NURIA MARIA

 11/04/19 12:58 2019007147 CLÉRIGUES PILES, FRANCISCO JOSÉ
 15/04/19 08:53 2019007285 HORCAS CORTES, JOAN JESUS

 15/04/19 11:21 2019007315 LOPEZ OLIVAS, ARTURO
 15/04/19 12:23 2019007337 MURGUI YUSA, CARLOS
 16/04/19 11:29 2019007445 HERVAS GOMEZ, MARC
 16/04/19 23:21 2019007543 MARQUEZ SERRA JAVIER



 
SEGON.- Declarar exclosos en els termes que s'indica, als següents aspirants a la convocatòria per a cobrir tres
places d'Agent de la Policia Local, mitjançant un procediment de consolidació d'ocupació temporal, després
d'haver presentat la documentació en termini i en la forma establida, conforme a la següent relació:

 a) Declarar definitivament exclosos els següents aspirants per falta de pagament dels drets d'examen o pagament
parcial (de conformitat amb el que es disposa en la Base 5 de les reguladores del present procés selectiu):

 Data solicitud Registre Persona interessada
 03/04/19 21:43 2019006468 VERGARA BEZANILLA DANIEL

 15/04/19 09:42 2019007289 MEDINA SILLA, JOSE MIGUEL
 15/04/19 11:58 2019007323 POVEDA RODA ALBERTO

 15/04/19 14:39 2019007373 CUENCA NUÑEZ JOSE LUIS
 16/04/19 00:09 2019007397 CALVO ZABALLOS RUBEN

 16/04/19 12:39 2019007464 GALAN PRIETO 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 d'els/les interessats/as (de conformitat amb el que es
disposa en la Base 5 de les reguladores del present procés selectiu):

 Data solicitud Registre Persona interessada
 08/04/19 23:53 2019006839 HUERTA PRIETO CRISTINA

  
c) Declarar definitivament exclosos als aspirants que es relacionen per presentació fora del termini de vint dies
hàbils des de la publicació en el Boletín Oficial del Estado:

 Data solicitud Registre Persona interessada
 17/04/19 15:56 2019007675 ROBLES BONO, DAVID

 18/04/19 13:46 2019007753 SANCHIS CARBONELL, RAFAEL
  

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.
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