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Ajuntament de Guadassuar
Edicte de l’Ajuntament de Guadassuar sobre aprovació
de la relació de nitiva de candidats admesos i exclosos,
nomenament del tribunal i data, hora i lloc d’inici de les
proves del procés per a cobrir dos places d’agents de
Policia Local pel torn lliure mitjançant oposició.
EDICTE
A l’expedient 2020/OFI_01/000097 amb data de 23 de febrer de
2021, el Sr. Alcalde-President ha adoptat la Resolució amb número
167, 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
l’escala d’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.
Atés que el passat dia 21 d’octubre del corrent exercici, se publicà
en el BOPV nº 202 la relació provisional de candidats admesos i
exclosos.
Vist el que s’estableix en les bases que regulen el nomenat procés
que es detalla a continuació:
“ 4. Admissió d’aspirants.
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 O cial 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 reclamació 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.
........
En un altre cas, resoltes les reclamacions i esmenes, l’autoritat
convocant elevarà a de nitiva la llista ns aleshores provisional
d’admesos i exclosos mitjançant resolució que es publicarà en el
Butlletí O cial de la Província de València i el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament. Aquesta publicació servirà de noti cació 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.”
En data 21 d’octubre de 2020, l’aspirant 20195883M, ha presentat
escrit d’al·legacions mitjançant el qual acredita que ha presentat
instància per participar en el procés selectiu, el dia 24 de juny del
2020, no s’estima l’al·legació, per “-presentar la sol·licitud de manera
extemporània, abans del termini corresponent” punt 4 de les bases
reguladores del procés. (la sol·licitud se presenta el 24/6/2020 abans
del termini de presentació d’instàncies que comença 4/8/2020 ns
a 1/9/2020. )
En data 22 d’octubre de 2020, l’aspirant 73596599A, ha presentat
escrit d’esmena sol·licitant se comunique que document deu aportar
o si té que pagar alguna reducció de la taxa d’examen, ja que junt
a la instancia presenta documentació del SEPE i del SERVEF. Se
desestima per “-la falta de pagament dels drets d’examen dins del
termini de presentació d’instàncies o el pagament parcial d’aquests.
“ (punt 4 de les bases).
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D’acord amb l’ordenança scal reguladora de la taxa per drets
d’exàmens de l’Ajuntament de Guadassuar cal presentar:
Certi cat on “ guren 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 ......”
En data 26 d’octubre de 2020, l’aspirant 200024074K, ha presentat
escrit d’esmena mitjançant el qual acredita que ha presentat dos instàncies i sols acompanyen els drets d’examen en una d’elles, s’anul·la
la instància que no està acompanyada dels drets d’examen.
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 definitivament la següent llista d’admesos i
exclosos per participar al present procés de selecció, i si s’escau, els
motius d’exclusió:
N.º

Cognoms i Nom

Identi cador

1.

ALBEROLA BOLUDA, JOSÉ

***4910**

2.

ALFÉREZ CASANOVA, RUBÉN

***5788**

3.

ANDRÉS CARRASCOSA, MARIO

***4636**

4.

AZORÍN GIRBÉS, JORDI

***9968**

5.

BALLESTER BOSCA, ENRIQUE

***5131**

6.

BAU CASTRO, DAVID

***6400**

7.

BENIEL LORENTE, FRANCISCO

***4624**

8.

BIOT MARTINEZ, RAFAEL

***6136**

9.

BROTONS VALOR, JOSE RAFAEL

***9000**

10.

CAMPS LLOPIS, SERGI

***5765**

11.

CASTELLO MONZO, JUAN IGNACIO

***7673**

12.

CEBALLOS MATA, MARIA PILAR

***6840**

13.

COGOLLOS BERNABEU, FRANCISCO

***8206**

14.

DEL VALLE SANCHIS, VICENTE

***8531**

15.

ESCURA FERRER, ÓSCAR

***2407**

16.

ESTARLICH PASCUAL, RUBÉN

***3352**

17.

ESTEVAN LUNA, FRANCISCO MIGUEL

***5161**

18.

FELIPE FABRA, HÉCTOR

***2047**

19.

FITENI FERNANDEZ, DAVID

***6929**

20.

FUSET VILA, JACOBO

***5078**

21.

GALLEGO FERRANDO, CARLOS

***3933**

22.

GARCIA ARTES, ANDREU

***5327**

23.

GARCIA CALATAYUD, JORGE

***4226**

24.

GARCIA ROLDAN, ANTONIO JAVIER

***9787**

25.

GIMENO ROLDAN, ANTONI

***7133**

26.

GONZALEZ TARRAGA, FRANCISCO JAVIER

***0868**

27.

HERRAN CAICEDO, CHRISTIAM LEANDRO

***3460**

28.

IBAÑEZ PACHECO, JOSÉ MANUEL

***4764**

29.

IBOR REDONDO, VICENTE JOSE

***3120**

30.

IBORRA ALVAREZ, SAYD CARMEL

***0387**

31.

LÓPEZ MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ

***8976**

32.

MACHI SAYOL, MARIA JOSÉ

***4523**

33.

MARQUES BONANAD, HELDER

***9701**

34.

MARTINEZ COCERA, JUAN FRANCISCO

***7352**

35.

MARTINEZ GARCIA, JORGE FRANCISCO

***5207**

36.

MARTINEZ PALMER, ANGEL LUIS

***4662**

37.

MARTÍNEZ PÉREZ, FRANCISCO

***5502**

38.

MARTINEZ RODRIGUEZ, SANDRA

***8795**
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N.º

Cognoms i Nom

Identi cador

39.

MARTINEZ VILA, CARLOS

***2720**

40.

MESEGUER COSTA, JOSÉ

***4459**

41.

MOMPÓ SEMPERE, ANTONIO

***8231**

42.

MONCHO MONCHO, JUAN BAUTISTA

***9090**

43.

MORALES NAVARRO, CARMEN AMPARO

***3996**

44.

MORENO RIBES, ALEIXANDRA

***0351**

45.

NEBOT MARTINEZ, JOSE MANUEL

***0604**

46.

OLIVER PLA, FRANCISCO JAVIER

***4310**

47.

ORDÓÑEZ PÉREZ, ALBERT JOSEP

***0109**

48.

PEREA SOLER, MOISÉS

***4012**

49.

PEREZ FERRER, LIDIA

***5577**

50.

PÉREZ GARCÍA, MARCOS

***5533**

51.

PUCHETA PLA, MIGUEL ÁNGEL

***9061**

52.

QUERO SANCHEZ, ADRIAN

***5417**

53.

RIBES CASTERA, VICENTE

***3467**

54.

RODRIGUEZ AGUERA, MANUEL

***9137**

55.

RODRIGUEZ TORRES, JOSE

***3195**

56.

ROLDÁN NAVARRO, AMADOR

***9458**

57.

ROS RIPOLL, PABLO

***5854**

58.

ROSELLO SAHUQUILLO, JOSE MIGUEL

***5356**

59.

RUBIO BARBA, JOSE ALEJANDRO

***5534**

60.

RUIZ CARRETERO, ALBERTO

***2959**

61.

RUIZ PONCE, PABLO

***9833**

62.

SECO LOPEZ, VÍCTOR

***0076**

63.

SEGUÍ VIDAL, JAUME

***5410**

64.

SELFA BLASCO, SERGIO

***4995**

65.

SENDRA ESPI, JOAQUÍN

***2554**

66.

SERENA MARTINEZ, IRIS

***6173**

67.

TARIN SILLA, RICARDO

***9051**

68.

TENT MANCLUS, JAUME LLUC

***0622**

69.

TEODORU TEODORU, ILIE MARCEL

***9504**

70.

TERCERO RUIZ, ADRIA

***6011**

71.

TERUEL NOGUES, JOSÉ

***2370**

72.

TINEO CABRERA, ROMEO

***9269**

73.

TORNERO SOLIS, ANTONIO

***8233**

74.

VANACLOCHA MONZO, JORGE

***7603**

75.

ZUNICA REVERT, ESTHER

***9549**

Al mateix temps, comunicar als aspirants que la seua identi cació
s’ha determinat amb el nom i ocultació de part del DNI segons
normativa de protecció de dades.
Relació de candidats EXCLOSOS: Causa de l’exclusió:
48583093D

exclòs per “-la falta de pagament dels drets d examen dins
del termini de presentació d'instàncies o el pagament parcial
d'aquests. “
No ingressa els drets d’examen, al·legant estar en l’atur des
del 22/7/2020, menys de 2 anys referit a la data de publicació
de la convocatòria (11/5/2020).
D’acord amb l’ordenança scal reguladora de la taxa per drets
d'exàmens de l’Ajuntament de Guadassuar cal presentar:
Certi cat on “ guren 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 ......”
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29195883M Se desestima reclamació: per “-presentar la sol·licitud de
manera extemporània, ja siga abans o després del termini
corresponent.” (la sol·licitud se presenta el 24/6/2020 abans
del termini de presentació d’instàncies que comença 4/8/2020
ns a 1/9/2020.
21677373B exclòs per “-la falta de pagament dels drets d examen dins
del termini de presentació d'instàncies o el pagament parcial
d'aquests. “
No ingressa els drets d’examen, al·legant estar en l’atur des
del 29/7/2020, menys de 2 anys referit a la data de publicació
de la convocatòria 11/5/2020.
D’acord amb l’ordenança scal reguladora de la taxa per drets
d'exàmens de l’Ajuntament de Guadassuar cal presentar:
Certi cat on “ guren 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 ......”
73596599A Se desestima reclamació: per “-la falta de pagament dels
drets d'examen dins del termini de presentació d'instàncies
o el pagament parcial d'aquests. “
No ingressa els drets d’examen, al·legant estar en l’atur des
del 2/8/2019, menys de 2 anys referit a la data de publicació
de la convocatòria 11/5/2020.
D’acord amb l’ordenança scal reguladora de la taxa per drets
d'exàmens de l’Ajuntament de Guadassuar cal presentar:
Certi cat on “ guren 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 ......”
54048580Y exclòs per “-la falta de pagament dels drets d examen dins
del termini de presentació d'instàncies o el pagament parcial
d'aquests. “
La interessada no ingressa els drets d’examen, al·legant estar
en l’atur des del 14/03/2020, menys de 2 anys referit a la data
de publicació de la convocatòria.
D’acord amb l’ordenança scal reguladora de la taxa per drets
d'exàmens de l’Ajuntament de Guadassuar cal presentar:
Certi cat on “ guren 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 ......”
03156164N exclòs per “-la falta de pagament dels drets d examen dins
del termini de presentació d'instàncies o el pagament parcial
d'aquests. “
No ingressa els drets d’examen, al·legant estar en l’atur des
del 05/11/2018, menys de 2 anys referit a la data de publicació
de la convocatòria 11/5/2020.
D’acord amb l’ordenança scal reguladora de la taxa per drets
d'exàmens de l’Ajuntament de Guadassuar cal presentar:
Certi cat on “ guren 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 ......”

Segon.- Fer pública la composició del tribunal qualificador de
l’esmentat procés selectiu:
President

Vocals

Secretari

Titular: José Alberto Policarpo Ballester (Intendent Cap del
cos de Policia de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona.)
Suplent: Ivan Perez García , Inspector Cap de la Policia Local
de Rocafort
Dos Vocals a proposta de la AVSR competent en matèria de
policia local:
Titular Bartolomé Santiago Giner Barberà (O cial de la Policia
Local de Vallada)
Suplent Artiz Escobar Soriano (O cial de la Policia Local
de Canals)
Titular Alberto Gallego Peña (O cial de la policia local de
Rafelguaraf)
Suplent Juan Bautista Pascual Pérez (Agent de Policia Local
de Càrcer)
Titular Maria del Mar Barberá Ribes (agent de Policia Local
de l’Ajuntament de Guadassuar)
Suplent Manolo Perales Mut (agent de Policia Local de
l’Ajuntament de Guadassuar)
Titular Maria Jesús Dasí Dasí (Secretaria de la Corporació
Guadassuar.)
Suplent Vicenta José Talamantes Sanchis (Tècnic M. de
RRHH Guadassuar.)
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Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden
recusar-los si concorre alguna de les circumstàncies previstes en els
articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic (LRJSP).
Tercer .- Nomenar com assessors del Tribunal
Prova Psicotècnica ; M ª Pilar del Pueblo López.
Prova Reconeixement Mèdic ; A càrrec de l’empresa ASPY
Prova Coneixement valencià ; José Antonio Oliver Gimeno
Assessor Esportiu ; Mario Ruiz Pascual
Quart .-Convocar als membres de l’òrgan quali cador i xar el dia,
l’hora i lloc que s’assenyala a continuació per a la seua constitució:
Data: 13 d’abril 2021
Hora: 9:00 hores.
Lloc: Sala de reunió de l’Ajuntament de Guadassuar. C/ Major 43
Cinquè.- Convocar al personal aspirant admès a la fase prèvia,
mesura d’estatura i proves d’aptitud física xant el dia, l’hora i lloc
que s’assenyala a continuació,
Data: 14 d’abril del 2021
Hora: segons es detalla a continuació:
9:00 h.
FELIPE FABRA, HÉCTOR a MARTÍNEZ PÉREZ, FRANCISCO
9:30 h.
MARTINEZ RODRIGUEZ, SANDRA a ROS RIPOLL, PABLO
10:00 h.
ROSELLO SAHUQUILLO, JOSE MIGUEL a ZUNICA REVERT,
ESTHER
10:30 h.
ALBEROLA BOLUDA, JOSÉ a ESTEVAN LUNA, FRANCISCO
MIGUEL
Lloc: Instal·lacions Esportives C/ Tarragona nº 3 Guadassuar.
L’orde de convocatòria serà d’acord amb la resolució del 21 de gener
de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se determina
la lletra per a xar l’ordre d’intervenció de les persones aspirants, en
este cas (F). Els candidats hauran de concórrer amb el DNI.
Les persones aspirants que participen aportaran, amb caràcter previ
i a l’inici de les proves d’aptituds físiques un certi cat mèdic o cial
en el que se faja constar expressament la seua capacitat per concórrer
a les proves físiques exigides per a l’accés a la categoria d’agent,
així com que no se troben impedits o incapacitat, per a l’accés a la
funció pública.
Les proves d’aptituds físiques tindran una validesa de 4 anys, queden
exempt de realitzar-les els aspirants que en dit període les hagen
superat. A tal efecte i per a que s’aplique l’exempció cal presentar
el mateix dia de la realització de les proves el certi cat d’haver-les
superat.
Posteriorment el tribunal decidirà quan realitzarà la resta de proves
d’aquest procés selectiu.
Sisé.- Noti car aquesta resolució als membres del Tribunal i Assessors, procedint a la seua publicació al BOPV, tauler d’anuncis i a la
web de l’Ajuntament.
La qual cosa es fa pública.
En Guadassuar, 24 de febrer de 2021.—L’alcalde, Salvador Montañana Sanz.
2021/3264
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