Secretària
LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
22/03/2021

FIRMADO POR

Expediente 372435X

NIF: P4618800I

RESOLUCIÓ CANVI D’UN ASSESSOR DE LES PROVES FÍSIQUES DEL PROCÉS SELECTIU
DE TRES PLACES D'AGENT DE POLICIA LOCAL MITJANÇANT UN PROCEDIMENT
DE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL

Examinat l'expedient relatiu al procés selectiu de la convocatòria de tres places d'agent de policia
local mitjançant un procediment de consolidació d’ocupació temporal, i quants antecedents,
informes i documents que obren en aquest, i sobre la base dels següents:

EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
22/03/2021

FIRMADO POR

I.- ANTECEDENTS

I.1.- En el Decret d’Alcaldia núm. 2553, de data 18 de setembre de 2020, s'aprova el llistat definitiu
de persones admeses i excloses, designació del tribunal i personal assessor i convocatòria del primer
exercici del procés selectiu 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
d’aquest Ajuntament de 2018.
Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 3020, de data 4 de novembre de 2020, s’ha aprovat la
rectificació del decret d’Alcaldia núm. 2553, de data de 18 de setembre de 2020.
Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 3094, de data 10 de novembre de 2020, s’ha aprovat la
rectificació dels decrets d’Alcaldia núm. 2553, de data de 18 de setembre de 2020 i núm. 2859, de
data 21 d’octubre de 2020.
Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 3477, de data 4 de desembre de 2020, s’ha aprovat la
rectificació del decret d’Alcaldia núm. 3094, de data de 10 de novembre de 2020.
Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 160, de data 26 de gener de 2021, s’ha aprovat el canvi d’un
membre del tribunal qualificador.
I.2.- El 15 de març de 2021 es publica en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la web municipal
l’anunci convocant les proves físiques.
I.3.- Un dels membres assessors de les proves físiques es troba de baixa mèdica.

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.
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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

EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
22/03/2021

FIRMADO POR

PRIMER.- Nomenar a Begoña García Vergara, tècnica d’esports de l’Ajuntament de Picanya, perquè
assistisca al tribunal en la celebració de les proves físiques, per substitució d’un dels titulars que es
troba de baixa per malaltia.
SEGON.- 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.
TERCER.- Continuar la tramitació de l'expedient amb els tràmits legalment establits.

Paiporta, document signat electrònicament.
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