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Ajuntament de Simat de la Valldigna
Anunci de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre 
aprovació de llistat provisional d’admesos i exclosos, 
nomenament provisional del tribunal qualificador i 
dels asessors del procés selectiu per a la provisió en 
propietat d´una plaça d’agent de Policia Local d’aquest 
Ajuntament, mitjançant sistema de concurs-oposició, per 
procediment de consolidació.

ANUNCI
Per mitjà del present es fa públic que mitjançant Resolució d’Alcaldia 
n.º 2021-0521, de data 11 de juny de 2021, s´ha aprovat el llistat 
provisional d’admesos i exclosos, nomenament provisional del 
Tribunal qualificador i dels assessors del mateix, en relació al procés 
selectiu per a la provisió en propietat d´una plaça d’agent de Policia 
Local d’aquest Ajuntament, mitjançant sistema de concurs-oposició, 
per procediment de consolidació. Aquesta resolució s´aprova amb el 
següent tenor literal:
“Decret
Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local 
de Simat de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions 
que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i atenent els 
següents:
Antecedents de fet
Primer. Vist que es tramita el procediment de selecció per a la d´una 
plaça d’Agent de la Policia Local, vacant en la plantilla de l’Ajun-
tament de Simat de la Valldigna, provinent de l’Oferta d’Ocupació 
Pública de 2018. 
Segon. Vist que per Decret alcaldia 0857-2020 es van aprovar la 
convocatòria i les bases que regeixen el procediment selectiu per a 
cobrir una plaça d´agent de policia local, mitjançant el sistema de 
concurs-oposició per consolidació de l´ocupació temporal. Aquestes 
es publicaren íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de 
València nº 17, de 27 gener de 2021.
Tercer. Vist que ha expirat el termini de presentació d´instàncies, 
que segons el fixat a la base cinquena de les bases que regeixen 
l´esmentat procés selectiu, així com l´article 14 del Decret 3/2017, 
s´establia en 20 dies hàbils.
Fonaments de dret
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb 
el que estableix l’article 21.1 h) i 92.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, 
Resolc
Primer. Pel contingut a la Base setena de les Bases que regeixen el 
procediment selectiu, on s´exposa:
Per a ser personal admès a les proves selectives, bastarà amb que 
les persones manifesten en les seues instàncies que reuneixen totes 
i cadascuna de les condicions exigides a aquestes bases, referides a 
la data de finalització del termini de presentació d´instàncies, que 
hagen abonat 
Disposa aprovar el següent llistat provisional d´admesos i exclosos 
per a la cobertura d´una plaça d´agent de policia local, concurs-
oposició, per consolidació de l´ocupació temporal:

ORDRE NÚM. REGISTRE COGNOMS I NOM
1 145 ESCORIHUELA ALARES, BEGOÑA
2 162 TORRES FERNANDEZ, MANUEL
3 151 GARCIA ROLDÁN, ANTONIO JAVIER
4 523 SÁNCHEZ ORTEGA, VICTOR MANUEL
5 584 TOMÁS BORRÁS, PAULA
6 195 TENT MANCLÚS, JAUME
7 230 SANCHEZ GIMENEZ, MIGUEL
8 240 EGEA ESCOB, JOSE IGNACIO
9 247 TERCERO MAS, JORDI
10 263 GRAU CHOVER, CARLOS
11 264 MARI MICO, SERGIO
12 279 GIRAU ALONSO, RAMÓN

Segon. Designar, pel disposat a la Base setena de les Bases que 
regeixen el present procediment selectiu, i de conformitat amb la 
composició establerta a la Base setena i a l´article 34 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, a l’òrgan tècnic de selecció, amb la següent 
composició:
1) 
- President: Sr. Ernesto Garcia Navarro, cap de la prefectura de 
l´Associació de Municipis de Simat i Benifairó de la Valldigna, per 
a la prestació conjunta del Servici de Policia.
- President suplent: Sr. Juan Carlos Rufat Estruch, cap de Policia 
Local de l´Ajuntament de Piles.
2)
- Secretaría: Sr. José Salvador Ferrer Bofí, agent-cap del cos de 
Policia Local de Simat de la Valldigna, per delegació de la Secretària-
Interventora.
-Secretaría suplent: Sra. Mari Rosa Mestre Solanes, administrativa 
de l´Ajuntament de Simat de la Valldigna. 
3) Vocals a proposta del AVSRE:
- Vocal titular: Sra. Eva Llopis Aranda, Oficial de la Policia Local 
de Gandia.
- Vocal suplent: Sra. Enriqueta Belenguer Arrebola, Oficial de la 
Policia Local de Cullera.
- Vocal titular: Sr. Pedro Bofí Serrano, Oficial de la Policia Local 
de Xeraco.
- Vocal suplent: Sr. Marcos Pérez Palmer, Oficial de la Policia Local 
de Villalonga.
4) Un vocal pertanyent a qualsevol cos de la Policia Local de la 
Comunitat Valenciana:
- Vocal titular: Sra. Noelia Carreto Ferrer, Agent de la Policia Local 
de València.
- Vocal suplent: Sra. Paz Barber Llatas, Agente de la Policia Local 
de València.
Aquests podran ser recusats de conformitat amb l´establert als articles 
24 i 25 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Tercer. Nomenar, conforme a l´establert a la Base 8.3, per a l’asses-
sorament de la prova psicotècnica a Andrea Ollero Muñoz, psicòloga 
de la Mancomunitat de la Safor.
Quart. Nomenar, conforme a l´establert a la Base 8.3, per a l’assesso-
rament de les proves d´aptitud física a José Salvador Pérez Pellicer, 
mestre amb especialitat d´Educació Física. 
Quint. Nomenar, conforme a l´establert a la Base 8.3, per a la prova 
de reconeixement mèdic a l’empresa Quirón Prevención S.L.
 Aquests estaran sotmesos a les mateixes caues d´abstenció i recusació 
que els membres de l´òrgan tècnic de selecció.
Sext. Notificar la present resolució als membres designats, per al 
seu coneixement. 
Sèptim. Es publique aquesta resolució al Butlletí Oficial de la 
Província de València, al tauler d´anuncis https://simatdelavalldigna.
sedelectronica.es/board i a la pàgina web municipal http://www.
simat.org/index.php/ajuntament/ocupacio-i-aedl . 
 Octau. Concedir als aspirants un termini de 10 dies hàbils, a contar 
des de la publicació del llistat provisional d´admesos i exclosos en 
el Butlletí Oficial de la Província de València, per a que puguen 
presentar reclamacions.”
El que es fa públic per a general coneixement.
En Simat de la Valldigna, a la 14 de juny de 2021.—L’alcalde-
president, Victor Mansanet Boïgues.
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