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

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA AJORNANT LA DATA DE CELEBRACIÓ DEL
PRIMER I SEGON EXERCICI PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA
D’AGENT DE POLICIA LOCAL EN EL MUNICIPI DE L’ALQUERIA DE LA
COMTESSA
Vist que en data 29 de desembre de 2020 es va dictar Resolució d’Alcaldia núm.
346 aprovant la llista definitiva d’admesos, la designació dels membres del tribunal i la
data, lloc i hora del primer i segon exercici del procediment selectiu.

A la vista de l’alta incidència de la pandèmia de la COVID-19 en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana i vistes les diverses mesures expecionals que s’han adoptat per la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública donada l’expansió de la infecció en tots
els municipis de la Comunitat Valenciana, per a una major contenció de la malaltia i
gestió de l’emergència sanitària, contemplades en les següents resolucions:
-

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i
Salut Pública, per la qual s’estableixen mesures excepcionals i addicionals en
l’àmbit de la Comunitat Valenciana a conseqüència de l’agreujament de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid19.

-

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i
Salut Pública, per la qual es prorroguen diverses resolucions de la consellera
de Sanitat Universal i Salut Pública, com a conseqüència de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i es modifiquen i addicionen altres
mesures excepcionals.

Vist que la finalitat principal d’aquestes mesures és evitar la concentració de
persones i, amb això, situacions que puguen suposar un major risc d’exposició i
transmissió.
Per tot l’anteriorment exposat, d’acord amb les recomanacions emeses per Salud
Pública, i en virtut de l'article 21.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local,
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“TERCER. La realització del primer i segon exercici, mesurament d’alçada i
proves físiques, que es realitzen en unitat d’acte será, sempre que la pandèmia així ho
possibilite, el dia 16 de febrer de 2020 a les 9:30 hores en les instalacions esportives
municipals del municipi Gandia (Poliesportiu Municipal de Gandia, Av. dels Esports,
17, 46701).”

Número: 2021-0022 Data: 05/02/2021

Vist que aquesta Resolució, en el punt tercer de la seua part dispositiva estableix:

DECRET

SALVADOR FEMENIA PEIRO ( 1 de 1 )
ALCALDE
Data Signatura : 05/02/2021
HASH: 6b8fc2d0d18b8a66761a6835624ccb42

Expedient núm.: 226/2019
Resolució d'Alcaldia de número i data establits al marge
Procediment: Convocatòria i Proves de Selecció d’una plaça d’Agent de Policia Local
pel sistema d’oposició per torn lliure.
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RESOLC
PRIMER. Ajornar la realització del primer i segon exercici, mesurament
d’alçada i proves físiques, que es realitzen en unitat d’acte i que tindrà lloc, sempre que
la pandèmia així ho possibilite, el dimarts dia 9 de març de 2021 a les 9:30 hores en
les instalacions esportives municipals del municipi Gandia (Poliesportiu Municipal de
Gandia, Av. dels Esports, 17, 46701).
SEGON. Publicar la següent Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, al
tauler d’anuncis i a la página web de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa. En
aquesta última també es trobarà publicat un protocol d’actuació que els aspirants hauràn
de seguir en la realització de les proves.
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TERCER. Notificar als membres que composen el Tribunal Qualificador i als
assessors, als efectes oportuns.

