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Ajuntament de Paiporta
Edicte de l’Ajuntament de Paiporta sobre rectificació del 
llistat definitiu, designació de tribunal i personal assessor, 
i data del primer exercici en la convocatòria de tres places 
d’agent de la Policia Local per consolidació.

EDICTE
Mitjançant resolució de l’alcaldia núm 3094/2020, data 10 de novem-
bre, s’ha aprovat la rectificació dels decrets de l’alcaldia números 
2553 i 2859/2020 pels quals s’aprova el llistat definitiu, designació 
de tribunal i personal assessor i convocatoria del primer exercici, 
de tres plaçes d’agents de policia per consolidació, pel sistema de 
concurs-oposició, sent el contingut de la part resolutiva el següent:
Primer. - Que es rectifiquen i esmenen els errors materials observats 
en el Decret núm. 793/2019, de data 23 d’abril, en el qual s’aprova 
el llistat de persones provisionalment admeses i excloses del procés 
selectiu de tres places d’agent de la policia local pel procediment 
de consolidació d’ocupació temporal, per tal de incloure en el llistat 
de persones admeses definitivament d’aquest Decret a les persones 
excloses idegudament en el llistat provisonal. 
Axí com modificar el càrrec i lloc de treball d’una vocal, afegir un 
altre assistent per a les proves d’aptitud física, posar el nom i cognoms 
de l’assessor de la prova psicotécnica, i rectificar l’adreça del lloc de 
celebración del primer exercici (mesurament d’altura)
Segon.- Declarar definitivament admeses, en complir els requisits 
establits en les bases reguladores del procés selectiu de tres places 
d’agents de la policia local mitjançant un procediment de consolidació 
d’ocupació temporal, a les persones aspirants que seguidament es rela-
cionen amb indicació dels quatre últims números i la lletra del DNI:

Registre entrada 4 xifres i lletra DNI
2019005594 6906R
2019005981 2428V
2019005985 9242R
2019006084 9524P
2019006192 8292E
2019006356 2581A
2019006435 3832T
2019006465 2814K
2019006653 1360Q
2019006812 7896W
2019006839 9127G
2019006851 5938W
2019006880 3030E
2019006900 9148K
2019006925 2841B
2019006963 4254E
2019007035 7131R
2019007087 4272F
2019007110 9429N
2019007147 7335N
2019007285 1648C
2019007289 9634P
2019007315 5243L
2019007337 5259C
2019007373 9124A
2019007445 0671E

Tercer.- Declarar definitivament excloses a les persones aspirants que 
seguidament es relacionen, amb indicació dels quatre últims números 
i la lletra del DNI, per falta de pagament dels drets d’examen dins de 
termini (base cinquena de les reguladores del procés selectiu). 

Registre entrada 4 xifres i lletra DNI
2019007323 4594A
2019007397 9403L
2019006468 3019Z

Quart.- Declarar definitivament excloses a les persones aspirants que 
seguidament es relacionen, amb indicació dels quatre últims números 
i la lletra, per presentació de la sol·licitud fora del termini.

Registre entrada 4 xifres i lletra DNI
2019007675 5301C
2019007753 3310Y

Cinqué.- Declarar definitivament excloses a les persones aspirants 
que seguidament es relacionen, amb indicació dels últims quatre 
números i la lletra del DNI, per haver presentat renúncia expressa 
a participar en el procés selectiu o haver sol·licitat la devolució de 
la taxa d’examen.

Registro entrada 4 cifras y letra DNI
2019007543 1730S
2019007464 0211A
2019008628 4722V
2019006372 9914L

Sisé.- El tribunal qualificador estarà format pels següents membres:
Presidència: David Lerma Blasco
Cap de la policia local de l’Ajuntament d’Aldaia
Suplent: Juan José Figueres López
Cap de la policia local de l’Ajuntament de Godella
Vocal: José Blas Moles Algarda
Secretari de l’Ajuntament de Puçol (a proposta de la Direcció General 
d’Administració Local)
Suplent: Rafael Darijo Escamilla
Secretari de l’Ajuntament de Tuejar (a proposta de la Direcció 
General d’Administració Local)
Vocal: María Teresa Fluixá Lleti
Inspectora de la policia local de Torrent (a proposta de l’Agència de 
Seguretat i Emergències)
Suplent: Sonia A. Beferull Escutia
Oficial de la policia local de l’Ajuntament de València 
Vocal: Sr. Juan Manuel Fernández García
Inspector cap de la policia local d’Alginet (a proposta de l’Agència 
de Seguretat i Emergències)
Suplent: Francisco Miguel Selma Bort
Intendent de la policia local de Catarroja (a proposta de l’Agència 
de Seguretat i Emergències)
Vocal: Vanesa Señoris Juárez
Agent de la policia local de l’Ajuntament de Paiporta
Suplent: Salvador Alapont Arenas
Agent de la policia local de l’Ajuntament de Paiporta
Secretaria: María José Gradolí Martínez
Secretària de l’Ajuntament de Paiporta
Suplent: José María Castellanos Monserrat
Tresorer de l’Ajuntament de Paiporta
Seté. - Nomenar a D. Enrique Carbonell Vayá com representant 
de l’Institut Universitari d’Investigació en Criminologia i Ciències 
Penals de la Universitat de València, per a assessorar el tribunal en 
la realització de la prova psicotècnica.
Huité. - Nomenar a l’empresa Grup Preving, Servei de Prevenció 
de Riscos Laborals, per a assessorar el tribunal en la realització del 
reconeixement mèdic.
Nove. - Nomenar a D.Vicente Cotino Bermell, responsable de les 
Escoles Esportives Municipals y D. Oscar Montoro Silla, responsable 
del Servei Municipal d’Esports, perquè assistisquen al tribunal en la 
celebració de les proves d’aptitud física.
Desé. Convocar les persones aspirants definitivament admeses per a 
la realització del primer exercici, mesura d’altura, prova obligatòria 
i eliminatòria, el dia 14 de desembre de 2020, a les 09.30 hores, 
en les dependències del Centre de Formació de Persones Adultes, 
situat al Centre Cultural de Paiporta (c/ Doctor López Trigo s/n. 
46200 Paiporta).
Onzé. - Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València, 
tauler d’edictes de l’Ajuntament i web municipal extracte de la 
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present resolució fent constar el llistat de persones definitivament 
admeses i excloses, nomenament del tribunal i personal assessor del 
mateix i data de celebració del primer exercici.
Dotzé.- Significar a les persones interessades que una vegada 
començades les proves no serà precisa la publicació dels successius 
anuncis de celebració de la resta d’exercicis en butlletins oficials, 
basta la seua publicació en la pàgina web i tauler d’edictes, en els 
termes que consten en la base 6 de la convocatoria. 
Paiporta, 10 de novembre de 2020.—L’alcaldessa, Isabel Martín 
Gómez.
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