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PUBLICACIÓ RESOLUCIÓ Nº 155, DE DATA 29/01/2020, D’APROVACIÓ DE LA COMISSIÓ DE
VALORACIÓ PROCÉS SELECTIU D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL EN COMISSIÓ DE SERVEIS
Vist l'expedient relatiu al procés selectiu d’agents de la policia local en comissió de serveis, així
com quants antecedents, informes i documents es relacionen al mateix, d'acord amb els
següents:

I.- ANTECEDENTS
I.1.- Decret de l'alcaldia número 2335/2018, de data 20 de desembre de 2019, en el qual
s'aproven la rectificació de les bases d'una borsa de treball agents de la policia local en
comissió de serveis, i es determina que la comissió de valoració dels mèrits estarà composta
per dos policia locals d'aquest municipi i la secretària de la corporació o funcionari en qui
delegue.
I.2.- Publicació de les esmentades bases en el tauler d'edictes municipal i pàgina web de
l'Ajuntament, el dia 8 de gener de 2020, finalitzant el termini per a presentar sol·licituds el dia
22 de gener de 2020.
I.3.- Vist informe del departament de personal de data 28 de gener de 2020.

FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la
Comunitat Valenciana. En concret, en el seu article 69, regula la comissió de serveis com una
forma de provisió de llocs de treball.
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. En el seu article 60 es regulen els òrgans de selecció del
personal al servei de les administracions públiques.
Aquesta Alcaldia Presidència, en ús de les atribucions que ostenta, en virtut de l'article 21 de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre; article 41 del ROF i RJ de les EELL i disposicions concordants i d'aplicació,
dicta la present:

RESOLUCIÓ
PRIMER.- Designar per a formar part de la comissió de valoració del procés selectiu d'agents
de la policia local en comissió de serveis als següents funcionaris:
- Titular: Sergio Lozano Toledano, inspector de la policia local d'aquesta Corporació.
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Suplent: Salvador Alapont Arenas, agent de la policia local d'aquesta Corporació.
- Titular: Gines Ortega Ruiz, intendent de la policia local d'aquesta Corporació.
Suplent: Vicente Arjona Cuesta, agent de la policia local d'aquesta Corporació.
- Titular: Mª José Gradolí Martínez, secretaria d'aquesta Corporació que actuarà com a
secretària de la comissió amb veu i vot.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Suplent: Mercedes Genís Blanquer, tècnic d'administració general d'aquesta
Corporació.
SEGON.- Declarar admesos en el procés selectiu als aspirants que seguidament es relacionen,
en haver presentat les seues sol·licituds dins del termini i en la forma escaient.
Núm. registre

Data registre

4 xifres / lletra DNI

1230/2020

23/01/2020

4234W

1017/2020

20/01/2020

6564Y

1006/2020

20/01/2020

4992Y

910/2020

18/01/2020

9299V

876/2020

17/01/2020

3423G

864/2020

17/01/2020

0239Y

840/2020

17/01/2020

9444W

823/2020

17/01/2020

7277G

822/2020

16/01/2020

1979R

798/2020

16/01/2020

8576W

796/2020

16/01/2020

0258X

736/2020

16/01/2020

6699A

716/2020

15/01/2020

0672L

709/2020

15/01/2020

4241E

634/2020

14/01/2020

5634V

610/2020

14/01/2020

2781K

440/2020

11/01/2020

7879P

393/2020

10/01/2020

3918H

348/2020

10/01/2020

8342K

342/2020

09/01/2020

1455V

TERCER.-

Seguir

en

l'expedient

el

procediment

i

tràmits

legalment

establit.

El que es fa públic, indicant que contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
cal interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el
termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació (articles 123 i 124 de la Llei
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39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Pùbliques). O bé, es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant dels
Jutjats d'este orde jurisdiccional amb seu a València, en el termini de dos mesos a comptar des
de l'endemà de la present publicació (articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa).

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Tot això sense perjuí que els interessats puguen interposar els altres recursos que considere
pertinents.
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