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 APROVANT LA LLISTA DEFINITIVA
D’ADMESOS I DE DESIGNACIÓ DE MEMBRES DEL TRIBUNAL
A la vista dels següents antecedents:

Anuncie DOGV

27-03-2020

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

06-07-2020

Observacions

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

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

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,

Número: 2020-0346 Data: 29/12/2020

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

DECRET

SALVADOR FEMENIA PEIRO ( 1 de 1 )
ALCALDE
Data Signatura : 29/12/2020
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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d’admesos i la composició del tribunal de
selecció.
Resolució
d’Alcaldia
núm.337 21-12-2020
nomenament assessors Tribunal
Certificat Secretaria al:legacions
29-12-2020
De conformitat amb les bases de selecció aprovades juntament amb la
convocatòria, i de l'article 21.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local,
RESOLC

NOM I COGNOM
JORDI BERENGUER MARCO
RAFAEL BIOT MARTINEZ
JUAN IGNACIO CASTELLO MONZO
CARLOS DOMINGUEZ NEGRE
ROBERTO FERRI VALLS
FRANCISCO JOSE GOMEZ CISCAR
FRANCISCO JAVIER MAYOR HERCE
JOSE MANUEL NEBOT MARTINEZ
MOISES PEREA SOLER
BELINDA RETAMAL MOLLA
CARLOS RIBES ROSELLO
ANTONIO VICENTE ROCHER CLIMENT
DAVID SAMBERNARDO FELIS
JOSEP TERRADES IBAÑEZ

DNI
***4772**
***6136**
***7673**
***4425**
***4573**
***4905**
***3071**
***0604**
***4012**
***6561**
***4370**
***3702**
***0747**
***5958**

RELACIÓ ASPIRANTS EXCLOSOS
No hi ha cap aspirant exclòs
Vista la proposta de membres realitzada per l’Organisme corresponent i la
resolución d’Alcaldia núm.337 de 21-12-2020 designar com a membres del Tribunal
que ha de jutjar les corresponents proves a:
Membre
President

Identitat
José Salvador Bartolomé Martínez, Oficial de la Policia Local de
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ORDRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DECRET

RELACIÓ ASPIRANTS ADMESOS

Número: 2020-0346 Data: 29/12/2020

PRIMER. Aprovar de forma definitiva la següent relació d'aspirants admesos i
exclosos:
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Beniparrell
Francisco Márquez Sanchis, Intendent Cap de la Policia Local de
Benetússer
Vocal
Amparo de Vicente Barber, Agent de la Policia Local de Cullera
Suplent
Vicente Roig Angosto, Comisari de la Policia Local de Gandia
Vocal
José Vicente Ojeda Pérez, Inspector de la Policia Local de Denia
Suplent
Antonio Climent Moncho, Agent de la Policia Local de Denia
Vocal
Andrés Bertó Ferrándiz, Agent de la Policia Local de Gandia
Suplent
Manuel Roig Benavent, Agent de la Policia Local de Valencia
Secretària María Canet Amat, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de
l’Alqueria de la Comtessa
Suplent
Ester Joana Lara Martí, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de
Quatretonda
Assessors del Tribunal
Proves físiques: Josep Estrugo Almiñana
Proves psicotècniques: Mari Carmen Asencio Arias
Reconeixement mèdic: VALORA PREVENCIÓN

QUART. L'ordre alfabètic d'actuació, tal i com es fixa en la clàusula setena de
les bases de la convocatòria, de les persones aspirants en cadascuna de les proves
selectives d'ingrés que se celebren durant l'any s’iniciarà alfabèticament per la primera
d’aquelles el cognom de la qual comence per la lletra “B”.
CINQUÈ. Els aspirants hauran d’acudir provistos:
1. Documentació identificativa.
2. Declaració Responsable anexa a aquesta publicació per motius del COVID19.
3. Certificat mèdic oficial en el qual es faça constar expressament la seua
capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l’accés a la
categoria d’Agent, així com que no es troben impedits o incapacitats per a
l’accés a la funció pública, de conformitat amb l’Ordre de 23 de novembre
de 2005. La presentació d’aquest document es de caràcter obligatori, així
doncs la falta d’aportació del mateix impedirà a l’aspirant realitzar les proves
físiques. Aquests certificats, que s'aportaran el mateix dia de realització de la
prova davant el Tribunal de selecció, haurà de tindre una antiguitat màxima
de 3 mesos al dia de la realització de les proves físiques, no admetent-se
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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).
Els resultats de cadascun dels exercicis, les successives crides i convocatòries, i
en definitiva qualsevol decisió que adopte el Tribunal de selecció i que haja de conèixer
el personal aspirant fins a la finalització de les proves selectives, s'exposaran en la web
municipal i en el Tauler d’Anuncis físic de l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa.

DECRET

Suplent
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certificats de data anterior.
SISÉ. Publicar la relació definitiva d'admesos i exclosos, així com la composició
del Tribunal de Selecció, i realització del primer i segon exercici 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.
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DECRET

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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En aplicación de las medidas de contención ante contagios por el
COVID-19 en el ámbito laboral, y previa a la entrada a las
instalaciones deportivas del municipio de Gandía donde se van a
realizar las pruebas selectivas de la plaza de Agente de Policía
Local del Ayuntamiento de l’Alqueria de la Comtessa, se deberá
cumplimentar el siguiente cuestionario sobre información previa
de su situación:

Yo __________________________________
declaro que:








con

DNI

______________

No he estado en contacto estrecho de menos de dos metros
durante un tiempo de 15 minutos en los últimos quince días
con ningún caso probable o confirmado de contagio.
No he proporcionado cuidados a miembros familiares
personas probables o con prueba positiva de contagio.
No padezco síntomas de infección del COVID_19:
infección respiratoria aguda, tos seca, etc.
No he visitado en los últimos 14
evidencia de transmisión comunitaria.

días

una

o

fiebre,

zona

con

No presento problemas de salud previos que pueden agravar
los
efectos
del
SARS-COV-2.
(Mayor
de
60
años,
enfermedades
cardiovasculares,
hipertensión
arterial,
diabetes, enfermedad pulmonar crónica, cáncer en fase de
tratamiento activo, inmunodeficiencia o embarazo) y por
tanto NO es necesario medidas preventivas adicionales a
las tomadas por protocolo general COVID_19.

Y para que conste, firma la presente en______________ a ____ de
_______________ de 2020.

Fdo.____________________

