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DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de Simat de la Valldigna
-

EDICTE
Per mitjà del present es fa públic que per Resolució d’Alcaldia

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:
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’Ajuntament de Simat de la Valldigna, mitjançant el sistema de
concurs-oposició per consolidació de l´ocupació temporal, 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 referit procediment selectiu
(BOPV número 17, de 27 gener de 2021).
Tercer. Vist que, una vegada expirat el termini de presentació
València (BOP número 123, de 29 de juny de 2021) el Decret
d´alcaldia, número 2021-0521, per el que s´exposava al públic
el llistat provisional d´admesos i exclosos, així com el nomenament provisional de membres del tribunal qualificador com
d’assessors de l’esmentat procés selectiu, als efectes de presentació
de les reclamacions que es consideraren escaients.
- En data 9 de juliol de 2021, per RE 2021-E-RE-461 l’aspirant

Fonaments de dret
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb
Reguladora de les Bases del Règim Local
Resolc
Primer. De conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 30
d’octubre, reguladora de les Bases de Règim Local, corregir l’errada
exclosos, sent els aspirants admesos:
Ordre

Núm. registre

1

145

2

162

3

151

4

523

5

584

6

195

7

230

8

240

9

247

Cognoms i nom
Torres Fernández, Manuel

Tomás Borrás, Paula

10

263

11

264

Mari Micó, Sergio

12

279

Girau Alonso, Ramón

S
selecció i als assessors del mateix, conforme a la composició, ja
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continguda a la publicació del llistat provisional (BOP número 123,
de 29 de juny de 2021)
Tercer. Convocar als membres del Tribunal per a la seua constitució
i valoració del primer exercici de la fase d’oposició, per al dia 14
d’octubre de 2021, a les 8:30 del matí, en el saló de plenaris de
l’Ajuntament, situat en Pl. Constitució, número 1, 2on pis.
Quart. Convocar als aspirants per a la celebració de la primera
prova de la fase d’oposició (mesurament d’alçada) que es realitzarà
l’Ajuntament, situat en Pl. Constitució, número 1, 2on pis.
De conformitat amb el disposat a la base novena de les Bases que
regeixen el present procediment selectiu i d’acord amb l’establert a
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOGV número 8473, de 28 de gener), l’ordre d’intervenció
alfabètic de cognoms.
Quint. Durant la realització de la prova, els aspirants deuran portar la
a) Mantindre una distancia de seguretat de 1,5 metres dins de las
instal·lacions de l’Ajuntament en tot moment.
b) Dins de las instal·lacions del l’Ajuntament en tot moment, sols
podrà estar el aspirant, sin acompanyants.
c) Les persones aspirants deuran acudir amb mascareta de protecció
i mantindre-la degudament col·locada en tot moment.
de València, al tauler d’anuncis:
i a la pàgina web municipal:
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica
El que es fa públic per a general coneixement.
En Simat de la Valldigna, a 7 de setembre de 2021.—L’alcaldepresident, Víctor Mansanet Boïgues.
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