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EDICTE
A l’expedient 24002053.E20 - 2020/OFI_01/000097 amb data de 4 de
novembre de 2021, el Sr. Alcalde-President ha adoptat la Resolució amb
número 993, el tenor literal de la qual es el següent:
Atés que mitjançant acord de la Junta de Govern local de data 9 de març de
2020 es van aprovar les Bases reguladores del procediment per a la cobertura en
propietat de dos places d’agent de policia local (OOP 2018 i 2019), Grup C, subgrup
C1, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials i
classe policia local i els seus auxiliars, escala bàsica, categoria d’agent, en torn lliure
per oposició, les quals van ser objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de València número 88, de 11 de maig de 2020, un extracte de la
convocatòria es va publicar en el Boletín Oficial del Estado nº 184, de 4 de juliol de
2020 i la convocatòria de procés al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número
8872, de 3 d’agost de 2020.
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Considerant el que es disposa en la base 8 de les assenyalades Bases al indicar
que, “finalitzades les proves selectives, el Tribunal farà pública la relació d’aspirants
aprovats, i elevarà dita relació com a proposta a l’òrgan competent, remetent,
tanmateix, l’acta de l’última sessió, sense que puguen declarar que ha superat el
procés selectiu un nombre d’aspirants superior al de places convocades. L’òrgan
tècnic de selecció formularà la proposta d’incorporació al curs selectiu de formació
teoricopràctic dels aspirants que hagen superat el procés selectiu”. Tanmateix, “els
aspirants proposats pel Tribunal, hauran d’aportar, davant la Corporació en el termini
de 15 dies hàbils, des que es faça pública la relació d’aprovats, els documents
acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits en les bases”.
Vista l’acta de data 28 de setembre de 2021 remesa pel Tribunal, en compliment
de les bases del procés de selecció, en la qual s’acorda per unanimitat formular una
proposta a l’Alcaldia de les persones aspirants que, havent superat el procés de
selecció, comprovada la documentació del requisits exigits, han d’incorporar-se a
l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències de la Generalitat (IVASPE), per
a seguir el curs de formació selectiu teoricopràctic, composta pels següents aspirants:
1.- Enrique Salvador Ballester Bosca (DNI ***5131**): Puntuació Total: 19,01
2.- María José López Martínez (DNI ***8976**): Puntuació Total: 17,72
Considerant que, durant la realització del curs teoricopràctic, les persones
aspirants han d’estar nomenades funcionaris o funcionàries en pràctiques de
l’Ajuntament de Guadassuar, amb els drets inherents a l’assenyalada situació,
reconeixent-los aquest temps de serveis en cas que siguen nomenats definitivament
en propietat, conforme el Reial Decret 1461/1982 de 25 de juny, de reconeixement de
servicis previs a l’Administració Publica, article 41.3 de la Llei 17/2017, de 13 de
desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat
Valenciana i a l’article 19 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 de
totes les escales i categories dels cossos de la Policia Local de la Comunitat
Valenciana.
Considerant que, conforme a l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, vista la proposta feta pel Tribunal de
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Selecció, correspon a l’Alcaldia resoldre la relació d’aprovats per ordre de puntuació
del procés de selecció i el seu nomenament.
De conformitat amb el que disposa l'art. 21 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, em plau RESOLDRE el següent:
PRIMER.- Aprovar el resultat del procés selectiu 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 2.020, segons la proposta del Tribunal de selecció.
SEGON.- Nomenar funcionari/funcionària en pràctiques de l’escala
d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus
auxiliars, escala bàsica, categoria d’agent, grup C, subgrup C1, amb efectes del dia 15
de novembre de 2021, data en que prendran possessió, els següents aspirants per
haver superat el procés de selecció assenyalat:
1.- Enrique Salvador Ballester Bosca (DNI ***5131**).
2.- María José López Martínez (DNI ***8976**).
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TERCER.- Comunicar esta resolució a l’Institut Valencià de Seguretat Pública i
Emergències de la Generalitat (IVASPE), a l’efecte del cridament dels aspirants
seleccionats com les persones que havent superat el procés de selecció i presentat la
documentació acreditativa del compliment de les capacitats i requisits exigits en les
bases, han d’incorporar-se al curs de formació teoricopràctic de caràcter selectiu per a
l’accés a la categoria d’agent de policia local.
QUART.- Establir com a retribucions a percebre pels funcionaris en pràctiques,
les que s’estipulen en l’article 19 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 de
totes les escales i categories dels cossos de la Policia Local de la Comunitat
Valenciana.
CINQUÉ.- Disposar la publicació del present decret al tauler d’anuncis i edictes
electrònic de l’Ajuntament de Guadassuar, a la seua pàgina web i en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana.
SISÉ.- Notificar aquest nomenament als interessats, a l’àrea d’intervenció
municipal, així com al departament de personal-RRHH d’aquest Ajuntament de
Guadassuar i fer tot allò que siga de tràmit per al seu compliment.

La qual cosa es fa pública en Guadassuar. Data de la signatura.
L’Alcalde, Salvador Montañana Sanz
Document signat electrònicament . Data de verificació al marge.

