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María Canet Amat, Secretaria Interventora de l’Ajuntament de l’Alqueria de la
Comtessa, província de València, CERTIFIQUE:
Que en la Sessió ordinària de la Junta de Govern local de l’Alqueria de la Comtessa
celebrada el dia 27 de setembre de 2021 es va adoptar entre altres, el següent acord que
transcrit diu:
“Expedient núm.: 226/2021
Acord Junta de Govern Local de nomenament (Policia Local en pràctiques)
Procediment: Convocatòria i Proves de Selecció de Policia Local (Categoria Agent)
PROPOSTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE NOMENAMENT (POLICIA
LOCAL EN PRÀCTIQUES)
Antecedents:
Expedient

A la vista dels següents antecedents:
Document
Provisió d'Alcaldia
Informe de Secretaria
Comunicació a l’AVSRE de les Bases que
han de regir la Convocatòria per a la seua
revisió.
Informe AVSRE sobre les Bases que han de
regir la Convocatoria.
Informe-proposta de Secretaria
Acord de la Junta de Govern Local
aprovant la Convocatòria i les Bases
Anuncie BOP

Data/Núm
08-10-2019
08-10-2019
17-10-2019

Anuncie DOGV

27-03-2020

Observacions

22-01-2020
23-01-2020
27-01-2020
10-03-2020

La Disposició Addicional
3 del Reial decret
463/2020, de 14 de març
va suspendre els terminis
administraitus. Els vint
dies per a la presentació
d’instàncies
van
començar a comptar
desde l’1 de juny de
2020, en virtut del
disposat a la Disposició
Derogatòria Unica de
Reial decret 537/2020, de
22 de maig,
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Exercici
Data

Oferta d'Ocupació
Pública Expedient nº
126/2019
2019
10/05/2019

AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H

Sol·licitud a l’AVSRE del nomenament de
dos vocals i els seus respectius suplents
Escrit
de
l’AVSRE
de
proposta
nomenament dos vocals i els seus
respectius suplents
Escrit de l’AVSRE correcció proposta
nomenament vocal
Anunci en el Butlleti Oficial de la
Província de València (BOP nº 238, de 11
de desembre de 2020) de la Resolució
d’Alcaldia aprovant la llista provisional
d’admesos i la composició del tribunal de
selecció.
Resolució d’Alcaldia núm.337 nomenament
assessors Tribunal
Certificat Secretaria al:legacions
Anunci en el Butlleti Oficial de la
Província de València (BOP nº 6, de 12 de
gener de 2021) de la Resolució d’Alcaldia
aprovant la llista definitiva d’admesos i la
composició del tribunal de selecció.
Anunci en el Butlleti Oficial de la
Província de València (BOP nº 28, de 11
de febrer de 2021) de la Resolució
d’Alcaldia ajornament de la data del 1er i
2n exercici per la pandemia COVID-19.
Actes
constitución
Tribunal
i
desenvolupament de les proves selectives:

06-07-2020

-Acta 1er i 2n exercici
-Acord convalidació 3er exercici
-Acta 4t exercici
-Acord
Tribunal
reclamacions
i
qualificacions definitives 4t exercici
-Acta 5è exercici
-Acord Tribunal qualificacions definitives
5è i 6è exercici
- Acta 7è exercici
-Resolució Tribunal Proposta de remissió
d’actes i nomenament cobertura de la
plaça d’Agent de Policia Local.
-Informe-Proposta Secretaria

- 09/03/2021
- 26/03/2021
- 03/05/2021

05-08-2020
17-11-2020
11-12-2020

21-12-2020
29-12-2020
12-01-2021

11-02-2021

- 25/05/2021
- 08/06/2021
-19/07/02021
- 03/08/2021
-17/09/2021
-20/09/2021

De conformitat amb l'article 21.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Reguladora de
les Bases de Règim Local; l'article 16 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 de totes les
escales i categories dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana; s’eleva a la
Junta de Govern Local la següent PROPOSTA D’ACORD:
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PRIMER. Realitzar el nomenament com a funcionari en pràctiques a favor de:
Identitat de l'Aspirant
ANTONIO VICENTE ROCHER
CLIMENT

DNI
***3702**

SEGON. Notificar la present resolució a l'interessat, comunicant-li l’obligació de
realitzar el curs selectiu de contingut teòric- pràctic a l’IVASPE quan se li notifique l’inici del
mateix.
TERCER. Requerir a l'interessat perquè, en el termini de 20 dies hàbils a comptar des
de l'endemà a aquell en què se li notifique el nomenament com a funcionari en pràctiques,
acredite el compliment de tots els requisits especificats en la cláusula novena de les Bases de
la Convocatòria.
Així mateix, en el moment de l'acreditació se li informarà sobre el tractament de les
seues dades personals i del compromís de confidencialitat en ocasió de la relació que s'entaula
amb l'Ajuntament.
QUART. Comunicar al Registre de Personal i a l'Institut Valencià de Seguretat Pública
i Emergències als efectes oportuns.”
Examinada la documentació que l’acompanya, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Realitzar el nomenament com a funcionari en pràctiques a favor de:
DNI
***3702**

SEGON. Notificar la present resolució a l'interessat, comunicant-li l’obligació de realitzar el
curs selectiu de contingut teòric- pràctic a l’IVASPE quan se li notifique l’inici del mateix.
TERCER. Requerir a l'interessat perquè, en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de
l'endemà a aquell en què se li notifique el nomenament com a funcionari en pràctiques, acredite
el compliment de tots els requisits especificats en la cláusula novena de les Bases de la
Convocatòria.
Així mateix, en el moment de l'acreditació se li informarà sobre el tractament de les seues dades
personals i del compromís de confidencialitat en ocasió de la relació que s'entaula amb
l'Ajuntament.
QUART. Comunicar al Registre de Personal i a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i
Emergències als efectes oportuns.
I als efectes legals oportuns, i a reserva dels termes que resulten de l'aprovació de l'acta
corresponent, s'emet la present certificació, amb el vistiplau de l’alcalde-president de
l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.

Codi Validació: 6D496D4JPA6HTEX4JJRZQX66L | Verificació: https://lalqueriadelacomtessa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4

Identitat de l'Aspirant
ANTONIO VICENTE ROCHER CLIMENT
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Vist i plau L’Alcalde
Salvador Femenia Peiró

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

La Secretaria-Interventora
María Canet Amat
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