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Ajuntament de Guadassuar
Anunci de l’Ajuntament de Guadassuar sobre aprovació 
de la relació provisional de candidats admesos i exclosos 
del procés per cobrir dos places d’agent de Policia Local 
pel torn lliure mitjançant oposició.

ANUNCI
A l’expedient 2020/OFI_01/000097 amb data de 2 d’octubre de 2020, 
el Sr. Alcalde-President ha adoptat la Resolució amb número 957, el 
tenor literal de la qual es el següent:
Assabentat que esta administració ha obert un procés de selecció per 
cobrir en propietat, 2 places d’agent de Policia Local, pertanyent a 
la escala de Administració Especial, subescala Servicios Especials, 
Classe Policia Local i els seus agents, grup C, subgrup C1, mitjançant 
el sistema d’oposició, en torn lliure, per al Cos de Policia Local de 
l’Ajuntament de Guadassuar.
Publicat l’extracte de la convocatòria en el DOGV el passat dia 3 
d’agost del corrent i finalitzat el termini de presentació d’instàncies 
de 20 dies hàbils a comptar a partir de següent de la publicació. 
Vist el que s’estableix en les bases que regulen el nomenat procés 
que es detalla a continuació:
“4. Admissió d’aspirants.
Per a ser admesos a les proves selectives, bastarà que els aspirants 
manifesten en la instància que reuneixen totes i cadascuna de les 
condicions exigides en aquestes bases, referides a la data d’expiració 
del termini de presentació d’instàncies i amb haver abonat els drets 
d’examen.
Expirat el termini de presentació d’instàncies, mitjançant resolució 
de l’Alcaldia, s’aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos 
i exclosos, en funció del declarat per aquests, que es farà pública 
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauló d’Anuncis de 
l’Ajuntament, concedint-se un termini de 10 dies hàbils per a formular 
reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat l’exclusió. 
Així mateix, en aquest termini es podrà presentar qualsevol recla-
mació pertinent per les persones interessades.
Seran corregibles els errors de fets assenyalats en l’art 68 de la 
llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques, com són les dades personals de 
l’interessat, data, signatura o òrgan al qual es dirigeix.
No seran corregibles, per afectar el contingut essencial de la pròpia 
sol·licitud del sistema selectiu, el termini de caducitat o la manca 
d’actuacions essencials com; 
- no fer constar que reuneix tots i cadascun dels requisits de capacitat 
exigits en les bases. 
- presentar la sol·licitud de manera extemporània, ja siga abans o 
després del termini corresponent 
- la falta de pagament dels drets d’examen dins del termini de 
presentació d’instàncies o el pagament parcial d’aquests. 
Si no es produïra reclamació, suggeriment o petició de cap esmena, 
la resolució provisional esdevindrà definitiva automàticament.
En un altre cas, resoltes les reclamacions i esmenes, l’autoritat 
convocant elevarà a definitiva la llista fins aleshores provisional 
d’admesos i exclosos mitjançant resolució que es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província de València i el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. Aquesta publicació servirà de notificació a l’efecte 
d’impugnacions i recursos. En la mateixa resolució s’indicarà la data, 
lloc i hora de començament del primer exercici, que tindrà lloc en un 
termini no inferior a quinze dies hàbils, així com l’ordre de crida dels 
aspirants, segons el resultat del sorteig al qual es refereix la base 6. 
En la mateixa resolució es nomenarà als membres de l’òrgan tècnic 
de selecció, i se’ls convocarà per a la seua constitució, nomenant-se 
suplents de tots els membres.”
De conformitat amb el que disposa l’art. 21 de la Llei 7/1.985, del 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, em plau resoldre 
el següent:
Primer.- Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclo-
sos, que es farà publica segons es detalla en el punt anterior:

DNI
1. 20854172A Admés
2. 21682310A Admés
3. 20851311U Admés

4. 26934603Q Admés
5. 44889760Q Admés
6. 48708687T Admés
7. 24394581E Admés
8. 03153560F Admés
9. 73568403M Admés
10. 73099687Y Admés
11. 26764003F Admés
12. 19006042S Admés
13. 20449101P Admés
14. 74369292B Admés
15. 20845234N Admés
16. 20839967N Admés
17. 20834675X Admés
18. 48582339Z Admés
19. 20052079N Admés
20. 20846364S Admés
21. 20844594Q Admés
22. 20854103A Admés
23. 33571333G Admés
24. 21001092E Admés
25. 20051611G Admés
26. 20433526G Admés
27. 53600766W Admés
28. 48290002F Admés
29. 20839339M Admés
30. 20025541Q Admés
31. 53255023H Admés
32. 24395498L Admés
33. 20849957C Admés
34. 20024074K Admés
35. 73655772C Admés
36. 73576739S Admés
37. 22573525Z Admés
38. 26750785Z Admés
39. 48306226Q Admés
40. 20823706N Admés
41. 20031952X Admés
42. 26757883M Admés
43. 48385315P Admés 
44. 53097876F Admés
45. 20027201C Admés
46. 52946627Y Admés
47. 44891379W Admés
48. 20831201D Admés
49. 20861737R Admés
50. 22598332G Admés
51. 03195042C Admés
52. 26755338J Admés
53. 33461368W Admés
54. 21690908E Admés
55. 20060117T Admés
56. 53603876F Admés
57. 44882065A Admés
58. 20453273V Admés
59. 20940122W Admés
60. 20447648G Admés
61.  20446240E Admés
62. 22576039K Admés
63. 73603517K Admés
64. 73587958X Admés
65. 20842268J Admés
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66. 45797012X Admés
67. 53090516T Admés
68. 20843101H Admés
69. 23320471N Admés
70. 22592698M Admés
71. 20058548H Admés
72. 48329592Z Admés 
73. 48290614K Admés
74. 20857655J Admés

Relació de candidats exclosos:

48583093D Falta de pago drets d’examen dins del termini de 
presentació d’instàncies o en el seu cas el pagament 
parcial dels nomenats drets.

20024074K
21677373B
73596599A
54048580Y
03156164N ** No acredita 2 anys mínim d’atur.

**Ordenances municipals “Tassa Drets de Examen”
........
“ No obstant això, estaran exemptes del pagament de la taxa per 
drets d’examen: 
.....................
“b) Gaudiran d’una bonificació del 50% en el pagament de la taxa 
els subjectes passius que figuren com a demandants d’ocupació, amb 
una antiguitat mínima de dos anys, referida a la data de publicació de 
la convocatòria de les proves selectives i hagen esgotat o no estiguen 
percebent prestacions econòmiques de subsidi de desocupació. Per a 
l’aplicació d’esta bonificació el subjecte passiu haurà d’acreditar les 
circumstàncies descrites per mitjà de la presentació de certificat emés 
per l’Institut Nacional d’Ocupació o, si és el cas, el Servici Regional 
d’Ocupació que corresponga. “
Segon.- Fer públic en el Butlletí Oficial de la Província i en el Taulo 
d’Anuncis de l’Ajuntament, la relació d’admesos i exclosos concedint 
un termini de 10 dies hàbils per a formular reclamacions o esmenar 
els defectes que hagen motivat exclusions.
La qual cosa es fa pública.
En Guadassuar, 5 de octubre de 2020.—L’alcalde, Salvador Mon-
tañana Sanz L’alcalde, Salvador Montañana Sanz.

2020/13679


		2020-10-20T12:06:47+0200
	Boletín Oficial de la Provincia de Valencia - C/Juan de Garay,23-46017 Valencia
	Se certifica la precisión e integridad de este documento




