AJUNTAMENT DE GUADASSUAR (VALÈNCIA)
CP 46610
CIF. P-4614100-H
Carrer Major, 43 Tel. 962570000 Fax.962571285
Correo-e: registregeneral@guadassuar.es web: www.guadassuar.es

Procediment: Procés de selecció per cobrir dos (2) places d’Agent de Policia
Local de Guadassuar, per torn lliure mitjançant oposició de conformitat amb les
bases aprovades per acord de la Junta de govern, en sessió de 9 de març de
2.020 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de València número 88, del
dia 25 de maig de 2020.

ANUNCI DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR RELATIU AL RESULTAT DE LA
SESSIÓ PÚBLICA D’OBERTURA DE SOBRES D’IDENTIFICACIÓ DE
L’EXERCICI ESCRIT PRÀCTIC I DATA DE CELEBRACIÓ DEL SEGÜENT
EXERCICI CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
Celebrada, el dia 26 de juliol de 2021 a les 11:10 hores, la sessió pública de
l’obertura de sobres d'identificació de l’exercici PRÀCTIC, es FA PÚBLIC
L’EMPARELLAMENT DELS CODIS D’IDENTIFICACIÓ AMB EL NOM I
COGNOMS DELS ASPIRANTS:

https://plataforma.ipobles.es/verifirma/code/IV7E2YJ4NLWNVGOPWRNUM4HG4A - Página 1 / 2

(1/1) 26/07/2021 12:37:34
MARIA JESUS DASI DASI

Cognoms i Nom

CÓDIC

DNI

FUSET VILA, JACOBO

SP29605

***5078**

GARCIA ROLDAN, ANTONIO JAVIER

SP29614

***9787**
***8976**

LÓPEZ MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ

SP29611

MARTINEZ COCERA, JUAN FRANCISCO

SP29607

***7352**

MARTINEZ GARCIA, JORGE FRANCISCO

SP29606

***5207**

SELFA BLASCO, SERGIO

SP29615

***4995**

TINEO CABRERA, ROMEO

SP29603

***9269**

AZORÍN GIRBÉS, JORDI

SP29609

***9968**

BALLESTER BOSCA, ENRIQUE SALVADOR

SP29612

***5131**

ESTARLICH PASCUAL, RUBÉN

SP29618

***3352**

ES CONVOCA els aspirants que es relacionen a continuació, per haver
superat l’exercici pràctic, a la realització de la prova exercici – CONEIXEMENT
DEL VALENCIÀ, de caràcter obligatori i NO eliminatori (Base 7.6), que es
celebrarà en la data, hora i lloc que es determina:

Lloc de celebració: PUNT JOVE DE GUADASSUAR, Carrer Major nº 90.
46610 GUADASSUAR
Data de celebració: 29 de juliol de 2021
Hora: 9:30 hores.

AJUNTAMENT DE GUADASSUAR (VALÈNCIA)
CP 46610
CIF. P-4614100-H
Carrer Major, 43 Tel. 962570000 Fax.962571285
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ASPIRANTS CONVOCATS PROVA CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ
Cognoms i Nom
FUSET VILA, JACOBO

DNI
***5078**

GARCIA ROLDAN, ANTONIO JAVIER

***9787**

LÓPEZ MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ

***8976**

TINEO CABRERA, ROMEO

***9269**

BALLESTER BOSCA, ENRIQUE SALVADOR

***5131**

Els aspirants hauran de presentar per a la seua identificació el
Document Nacional d’Identitat, i acudiran proveïts de mascareta i de bolígraf
de color blau per a la realització de la prova.
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Els dispositius electrònics, informàtics, telèfons mòbils, auriculars,
rellotges i polseres intel·ligents i altres dispositius similars amb accés a internet
de que disposen els aspirants, hauran de romandre apagats i desconnectats en
tot moment durant la realització de la prova.
En tot moment caldrà mantindre les mesures de seguretat per protocol
COVID-19:
-Es prohibirà l’accés a la prova si no se porta mascareta de protecció,
excepte per raó degudament justificada. L’ús ha de ser l’adequat i és
obligatori durant tot el temps de permanència en la instal·lació.
-No es permetrà l’entrada d’acompanyants a la instal·lació.
-Els aspirants accediran de forma ordenada i mantenint la distància de
seguretat interpersonal d’1,5 metres.
-Es procedirà, prèviament a l’accés, a la presa de temperatura,
desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic i supervisió d’us de la
mascareta.
-Els aspirants atendran en tot moment les instruccions que els indique el
Tribunal per a la seua ubicació i realització de la prova.
Aquest anunci serà publicat en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina
web al lloc OCUPACIÓ–PROCESSOS SELECTIUS–POLICIA LOCAL–
AGENTS.

La qual cosa es fa pública en Guadassuar. Data de la signatura.
La Secretaria del Tribunal qualificador, Maria Jesús Dasí Dasí.
Document signat electrònicament . Data de verificació al marge.

