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Vist el Decret d’Alcaldia núm. 3719, de data 23 de desembre de 2020, on s'aprova el llistat definitiu
de persones admeses i excloses, la designació del tribunal i la convocatoria del primer exercici del
procés selectiu per a cobrir en propietat tres places d'agent de la policia local vacants en la plantilla
del personal funcionari d'aquest Ajuntament, dos per torn lliure i una per mobilitat, pertanyents a
l'Oferta d'Ocupació Pública de 2019.

I.- ANTECEDENTS
I.1.- Per motius sobrevinguts no es pot fer la constitució del tribunal qualificador com a tal el dia 2 de
febrer de 2021, com estaba previst. Ni es pot realitzar la prova psicotécnica de test de personalitat
als aspirants definitivament admesos per torn de movilitat el dia 12 de febrer de 2021, com estaba
previst.

II.- FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- El 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.
II.2.- La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública
valenciana.
II.3.- La Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la
Comunitat Valenciana.
II.4.- Decret 153/2019, de 12 de juliol, del Consell, d'establiment de bases i criteris generals per a la
selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de la policia local de la
Comunitat Valenciana.

I per tot això, en ús de les atribucions que ostenta l'Alcaldia i, en conseqüència al que es disposa en
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 ROFRJ de les EELL, i altra normativa d'aplicació, dicte la
present

RESOLUCIÓ
PRIMER.- Deixar sense efecte la part del Decret d’Alcaldia núm. 3719, de data 23 de desembre de
2020 referent a la constitució del tribunal qualificador del procés selectiu per a cobrir en propietat
tres places d'agent de la policia local, dos per torn lliure i una per mobilitat, el dia 2 de febrer de
2021; i la part referent a la realització de la prova psicotécnica de test de personalitat als aspirants
definitivament admesos per torn de mobilitat el dia 12 de febrer de 2021.
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SEGON.- Es procedirà a dictar una altra resolución establint noves dates.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València, en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament i en la web municipal la present Resolució.
QUART.- Continuar la tramitació de l'expedient amb els tràmits legalment establerts.

Paiporta, document signat electrònicament.
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