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

En data 03 d’agost de 2021, a les 09:45 hores, es reuneixen en les dependències de la
Clínica VALORA PREVENCION GANDIA (C/ Santo Tomás de Villlanueva, 20), quòrum
suficient dels membres del Tribunal Qualificador de les proves

A les 10:00 hores es procedix pel Tribunal a realitzar la crida dels aspirants, per l’ordre
alfabètic estipulat en les bases reguladores de la convocatòria, en una única crida, aportant
cadascun d’ells degudament emplenat el consentiment informat per a l’acceptació
d’anàlisis complementaris, concretament de proves de drogues.
ORDRE
1
2

NOM
ANTONIO VICENTE ROCHER
CLIMENT
JOSEP TERRADES IBAÑEZ

ASSISTÈNCIA
PRESENTAT
PRESENTAT

Per part dels profesionals de la empresa VALORA PREVENCION GANDIA es
realitzen les proves pertinents que composen el reconeixement mèdic, d’acord amb les
exclusions regulades en l’Annex II punt A de l’Ordre de 23 de novembre de 2005 de la
Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s’aprova el
barem general per a la valoració dels mèrits en els concursos oposició convocats per a la
selecció dels membres dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana ,
remissió que efectua l’article 12 apartat i) del decret 153/2019, de 12 de juliol, del
Consell, d’establiment de les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i
mobilitat del personal de les escales i categories dels cossos de la policia local de la
Comunitat Valenciana.
Per part de l’empresa VALORA PREVENCION, es va remetre a les dependències de
l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa, en data 10 d’agost de 2021, resultat de
l’examen de salut realitzat als aspirants, concloent per ambdós aspirants que: “Segons el
marc legal en el qual s'engloba la Vigilància de la Salut reflectida en la Llei de
Prevenció de riscos laborals (31/1995 de 8 de Nov.Art.22). Estimem per al seu lloc de
treball ASPIRANT POLICIA LOCAL com: APTE PER A l'ACOMPLIMENT DEL LLOC
DE TREBALL.”
Per tot l’anteriorment exposat, aquest tribunal ACORDA:
PRIMER.- Publicar els següents resultats del Setè exercici del procés de
selecció d’una plaça d’agent de policia local a la web municipal i concedir als aspirants
un termini de 5 dies hàbils a comptar desde el següent a la publicació d’aquest Acord
per formular al·legacions i reclamacions que estimen oportunes:
ASPIRANT

QUALIFICACIO

JOSEP TERRADES IBÁÑEZ
ANTONIO VICENTE ROCHER
CLIMENT

APTE
APTE
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ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR SOBRE QUALIFICACIONS
EXERCICI SETÈ - RECONEIXEMENT MÈDIC.
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SEGON.- Finalitzat el procés, que per part del Tribunal es faça pública en la
web de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa i en el Tauler d’Anuncis la relació
d’aspirants aprovats i es propose a l’Alcaldia aquell que haja obtès una major puntuació
total en el procés per que presente la documentació exigida en les bases de la
convocatòria.
En L’Alqueria de la Comtessa
La Secretaria del Tribunal
María Canet Amat
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