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RESOLUCIÓ MODIFICACIÓ DIVERSOS MEMBRES DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCÉS
SELECTIU DE TRES PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL, DOS TORN LLIURE I UNA PER MOBILITAT.
I DATA PRIMER EXERCICI TORN DE MOBILITAT.
Examinat l'expedient relatiu al procés selectiu de la convocatòria de tres places d'agent de policia
local, dos per torn lliure i una per mobilitat, i quants antecedents, informes i documents que obren
en aquest, i sobre la base dels següents:

I.- ANTECEDENTS
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I.1.- En el Decret d’Alcaldia núm. 3719, de data 23 de desembre de 2020, s'aprova el llistat definitiu
de persones admeses i excloses, designació del tribunal i 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.2.- En base sisena del procés selectiu indica que previament a la realització de la fase d’oposició per
torn lliure, s’haurà realitzat i resolt el concurs corresponet al torn de mobilitat.
I.3.- Un dels membres del tribunal qualificador, Gerardo Martínez Tribaldos, presenta renúncia per
causa d’abstenció, com a membre del tribunal qualificador, amb registre d’entrada núm 548, de data
14 de gener de 2021.
I.4.- Escrit de CCOO amb resgistre d’entrada núm. 765, de data 18 de gener de 2021, sobre
coincidencia de membres del tribunal en dos procesos selectius.
I.5.- Altre dels membres del tribunal qualificador, María Amparo Conejero Aparici, presenta renúncia,
com a membre del tribunal qualificador amb registre d’entrada núm 1234, de data 25 de gener de
2021.
I.6.- En el Decret d’Alcaldia núm. 177, de data 28 de gener de 2021, s’aprova 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 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.

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.
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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.
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Vista les renúncies presentades i atenent a la conveniència de que no formen part del tribunal
membres que coincideixen en altres procesos selectius oberts.
I 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.- Modificar la composició del tribunal qualificador, canviant diversos membres, quedant el
mateix de la següent manera:
Presidència:
Suplent:

José del Río López, comissari en cap de l’Ajuntament de Manises
Fernando Robles Calatayud, intendent cap de l’Ajuntament de Carcaixent

Vocal:
Suplent:

Ángel Francisco Navarro Mínguez, Oficial de la policia local de l’Ajuntament de Godella
Javier Ibáñez Giménez, Oficial de la policia local de l’Ajuntament de Massalfassar

Vocal:
Suplent:

Virginia Piqueras Romero, Agente de la policia local de l’Ajuntament de Torrent
Vicente Peris Ballester, Oficial de la policia local de l’Ajuntament de Vinalesa

Vocal:
Suplent:

María Ángeles Lianes Pérez, Agent de la policia local de l’Ajuntament de Catarroja
Salvador Alapont Arenas, Agent de la policia local de l’Ajuntament de Paiporta

Secretària:
Suplent:

Mª José Gradolí Martínez, Secretària de la Corporació
José Mª Castellano Montserrat, Tresorer de la Corporació

SEGON.- Convocar als membres del tribunal qualificador per a la seua constitució el dilluns 22 de
març de 2021 a les 10.00 hores en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Paiporta.
TERCER.- Proposar com a nova data de realització del primer exercici (prova psicotécnica)
corresponent al torn de mobilitat el DIVENDRES 26 DE MARÇ DE 2021, aquest exercici es realitzarà a
les 10.00 hores en el Centre de Formació de Persones Adultes, ubicat al carrer Doctor López Trigo
s/n de Paiporta.
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QUART.- Convocar a les persones aspirants definitivament admeses pel torn de mobilitat per a la
realització de la prova psicotècnica de test de personalitat (prova eliminatòria). Els aspirants hauran
de portar DNI.
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CINQUÈ.- Nomenar a Virgina Soldino Garmendia 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 psicotécnica, en la part del torn de mobilitat.
I nomenar a 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 psicotécnica, en la part de torn lliure.
NOVÈ.- 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.
DESÈ.- Continuar la tramitació de l'expedient amb els tràmits legalment establerts.

Paiporta, document signat electrònicament.
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