AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Vist que el dia 22 de juny de 2021 es va publicar a la web municipal Anunci sobre els
resultats del cinquè exercici (supost pràctic) del procés selectiu d’una plaça d’Agent de
Policia Local de l’Alqueria de la Comtessa.
Vist que es va concedir un termini de 10 dies hàbils a comptar desde el següent a la
publicació per formular al·legacions i reclamacions i sol·licitar la revisió de l’examen,
sense produïr-se cap reclamación en l’esmentat periode, elevant-se per tant a definitives
les següents qualificacions:
CODIS
24MP05
65VC96
86BH57

COGNOMS I NOM
JOSEP TERRADES IBAÑEZ
ANTONIO VICENTE ROCHER
CLIMENT
FRANCISCO JAVIER MAYOR
HERCE

PUNTS
6.50
8.55
3.85

APTE
APTE
NO APTE

Vist que per part dels aspirants que han superat el Cinquè exercici s’ha presentat en les
dependències municipals l’acreditació dels coneixements de valencià mitjançant
certificat expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià:
-

Registre d’entrada num.193 de 25 de juliol de 2021 de Josep Terrades Ibáñez
aportant el Certificat Oficial de Coneixements de Valencià Grau Mitjà (C1)

-

Registre d’entrada num.195 de 25 de juliol de 2021 de Antonio Vicente Rocher
Climent aportant el Certificat Oficial de Coneixements de Valencià Grau Mitjà
(C1).

Vist que d’acord amb la Clausula Sisena de les Bases reguladores de la convocatoria
determina que “l'acreditació dels coneixements de valencià per les persones que hagen
superat les proves selectives, haurà de realitzar-se mitjançant certificat expedit o
homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
El nivell exigible es determina en funció del grup o subgrup al qual accedisca la
persona que ha superat les proves selectives corresponents.
a) Grau Superior: 4 punts
b) Grau Mitjà: 2 punts
c) Grau Elemental: 1 punt
Els qui no puguen acreditar coneixements de valencià, conforme a l'indicat,
hauran de realitzar l'exercici específic consistent en traduir del valencià al castellà i
del castellà al valencià, un text proposat pel tribunal, en un temps màxim de 30 minuts.
Els texts s’extrauran de un diari publicat el mateix dia de la prova.
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ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR SOBRE QUALIFICACIONS
DEFINITIVES EXERCICI CINQUÈ-SUPOST PRÀCTIC, QUALIFICACIONS
EXERCICI SISÈ SOBRE EL CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ I
CONVOCATÒRIA DEL SETÈ EXERCICI- RECONEIXEMENT MÈDIC.

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Aquest exercici es qualificarà de 0 a 4 punts, a raó de 2 punts com a màxim per
cadascuna de les transcripcions.”
Per tot l’anteriorment exposat, aquest tribunal ACORDA:
PRIMER.- Convalidar la realització del sisè exercici relatiu als coneixements
en valencià dels aspirants i puntuar el certificat aportat pels mateixos de la
següent manera:
ASPIRANT

CERTIFICAT
CONEIXEMENTS
VALENCIA

PUNTUACIÓ

JOSEP TERRADES IBÁÑEZ
ANTONIO VICENTE ROCHER
CLIMENT

GRAU MITJÀ
GRAU MITJÀ

2 PUNTS
2 PUNTS

En L’Alqueria de la Comtessa
La Secretaria del Tribunal
María Canet Amat
DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT
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SEGON.- Convocar als aspirants el dimarts dia 3 d’agost a les 10:00 hores en
la Clínica VALORA PREVENCION GANDIA, C/ Santo Tomás de
Villanueva, 20 Gandia, per a la realització del Setè exercici: reconeixement
mèdic de caràcter obligatori i eliminatori devent els aspirants portar el mateix
dia el consentiment informat per a l’acceptació d’anàlisis complementaris,
concretament de proves de drogues, adjunt al present Acord.
Els aspirants han d'acudir en dejú d'almenys 4 hores abans (es pot beure
aigua) i proveïts del DNI, ULLERES, si les utilitza, així com amb la còpia de
qualsevol informe mèdic recent, del nom de tota la medicació que prenga i la
seua pauta d'administració.

