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Ajuntament de Paiporta
Edicte de l’Ajuntament de Paiporta sobre llistat provisional d’admesos i exclosos i designació del tribunal
qualificador procès selectiu dues places d’inspector de la
policia local.
EDICTE
Per resolució de l’alcaldia número 1266/2017, de data 25 de setembre, s’ha aprovat el llistat provisional d’admesos i exclosos i la
composició del tribunal qualificador del procés selectiu de dues
places d’inspector de la policia local d’aquest Ajuntament amb el
següent contingut:
“Examinat l’expedient relatiu a la convocatòria de dues places
d’inspector/a de la policia local, una per torn lliure i una altra per
promoció interna, amb quants antecedents, informes i documents
obren en el mateix, sobre la base dels següents
ANTECEDENTS DE FET
I.1.- En el decret d’Alcaldia número 1214/2016, de data 9 de desembre de 2016, s’aproven les bases reguladores i la convocatòria de les
proves selectives per a cobrir en propietat dues places d’inspector/a
de la policia local vacants en la plantilla del personal funcionari
d’aquest Ajuntament, una lliure i una altra per promoció interna,
pertanyents a l’Oferta d’Ocupació Pública de 2013.
I.2.- Les bases d’aquests processos selectius es van publicar en el
Butlletí Oficial de la Provincial de València, número 249, de data 29
de desembre de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nombre 7943, de data 23 de desembre de 2016, en el tauler
d’edictes municipal i en la pàgina web de l’Ajuntament.
La convocatòria de les places de referència es varen publicar en el
Butlletí Oficial de l’Estat número 56, de data 7 de març de 2017, sent
el termini per a presentar les sol·licituds 20 dies naturals.
I.3.- En el termini de presentació de sol·licituds figuren les següents:
Torn lliure
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licituds presentades per les persones interessades i el termini per a
la seua presentació i la composició del tribunal qualificador.
II.2- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, la
Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió
de la funció pública valenciana, Llei 6/1999, de 19 d’abril, de la
Generalitat Valenciana, de policies locals i de coordinació de les
policies locals de la Comunitat Valenciana, Decret 88/2001, de 24
d’abril, del Govern Valencià, pel qual s’estableixen les bases i criteris generals uniformes per a la selecció, promoció i mobilitat de
totes les escales i categories dels policies locals i auxiliars de policia
local de la Comunitat Valenciana, Reial decret 462/2002, sobre indemnitzacions per raó del servei, i altres disposicions concordants i
de general aplicació.
En virtut de quant antecedeix, aquesta Alcaldia-Presidència, en ús
de les atribucions que confereix l’article 21.1rg) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, article 41 del
ROF i RJEL, i disposicions concordants i d’aplicació, l’AlcaldiaPresidència dicta la següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Declarar provisionalment admeses i provisionalment
excloses per a participar en el procés selectiu per a cobrir en propietat dues places d’inspector/a de la policia local vacants en la plantilla del personal funcionari d’aquest Ajuntament, una lliure i una
altra per promoció interna, a les persones aspirants segons la relació
que seguidament es detalla.
LLISTAT DE PERSONES ADMESES PROVISIONALMENT:
Torn lliure
Cognoms/Nom

Reg. Entrada

Data

Martínez Salido, Eugenio

2017006205

13/03/2017

Aiorte Gambín, M. Reyes

2017006454

15/03/2017

Jiménez Montáñez, Carlos Gustavo

2017006512

16/03/2017

Martínez Tribaldos, Gerardo

2017006881

23/03/2017

Nº Cognoms/Nom

Reg. Entrada

Data

01 Lozano Toledano, Sergio

2017006134

10/03/2017

Olmos Furió, Vicent

2017006910

23/03/2017

02 Martínez Salido, Eugenio

2017006205

13/03/2017

Cañada Abietar, Daniel

2017007016

24/03/2017

03 Aiorte Gambín, M. Reyes

2017006454

15/03/2017

04 Jiménez Montáñez, Carlos Gustavo

2017006512

16/03/2017

05 Fernández Carrero, Iván

2017006639

20/03/2017

Pérez Soriano, Emili

2017007019

24/03/2017

06 Rodríguez Pla, Jorge

2017006753

22/03/2017

Ortí Paredes, José Antonio

2017007138

27/03/2017

07 Castillo Soler, Martí

2017006778

22/03/2017

08 Señoris Juárez, Luís

2017006781

22/03/2017

09 Martínez Tribaldos, Gerardo

2017006881

23/03/2017

Cognoms/Nom

Reg. Entrada

Data

10 Olmos Furió, Vicent

2017006910

23/03/2017

Lozano Toledano, Sergio

2017006134

10/03/2017

2017006639

20/03/2017

Promoció interna

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES:
Torn lliure

11 Ibáñez Giménez, Javier

2017006926

23/03/2017

Fernández Carrero, Iván

12 Clavijo Roberto, Antonio

2017006950

23/03/2017

Rodríguez Pla, Jorge

2017006753

22/03/2017

2017006778

22/03/2017

13 Navarro Jiménez, Ángel

2017006971

24/03/2017

Castillo Soler, Martí

14 Cañada Abietar, Daniel

2017007016

24/03/2017

Señoris Juárez, Luís

2017006781

22/03/2017

2017006926

23/03/2017

15 Molina Candelas, David

2017007064

27/03/2017

Ibáñez Giménez, Javier

16 Fernández Cuadrado, Pedro

2017007143

27/03/2017

Clavijo Roberto, Antonio

2017006950

23/03/2017

Navarro Jiménez, Ángel

2017006971

24/03/2017

Molina Candelas, David

2017007064

27/03/2017

Fernández Cuadrado, Pedro

2017007143

27/03/2017

Promoció interna
01 Pérez Soriano, Emili

2017007019

24/03/2017

02 Ortí Paredes, José Antonio

2017007138

27/03/2017

I.4.- Aquesta Alcaldia ha determinat la composició del tribunal qualificador, tenint en compte les bases de la convocatòria i les propostes de designació efectuades, a petició de l’Ajuntament, per la Direcció general de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i per la Direcció general d’Administració Local.
FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- Bases quarta, cinquena i setena que regulen el procés selectiu
en les quals s’especifiquen els requisits que han de reunir les sol·

Causa de l’exclusió: No manifestar en les seues instàncies que es
comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa (Base cinquena: Admissió d’aspirants: “Per a ser personal admès a les proves
selectives, bastarà amb que les persones aspirants manifesten en les
seues instàncies que reuneixen totes i cadascuna de les condicions
exigides en aquestes bases, referides a la data de finalització del
termini de presentació d’instàncies, que hagen abonat els drets
d’examen i es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa”).
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SEGON.- El tribunal qualificador estarà compost pels membres següents:
Presidència: Sra. María Estefanía Navarrete Ibáñez
Inspectora de l’Ajuntament de València.
Suplent: Sr. Santiago Francisco Valcárcel Germes
Intendent principal de l’Ajuntament d’Alfafar.
Vocal: Sr. Juan José Gimeno Gimeno
Intendent principal de l’Ajuntament de Mislata (a proposta de la
Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències).
Suplent: Sr. Carlos García Bujeda
Inspector de la policia local de l’Ajuntament de Quart de Poblet (a
proposta de la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències).
Vocal: Sra. Mª José Gradolí Martínez, secretària de l’Ajuntament
d’Alfafar (a proposta de la Direcció General d’Administració Local).
Suplent: Sr. Antonio M. Palop Marín, secretari de l’Ajuntament de
Picanya (a proposta de la Direcció General d’Administració Local).
Vocal: Sra. Mercedes Genís Blanquer, tècnica d’administració general de l’Ajuntament de Paiporta.
Suplent: Sr. José María Castellano Montserrat, tresorer de l’Ajuntament de Paiporta.
Secretari: Sr. Francisco Javier Llobell Tuset, secretari de l’Ajuntament de Paiporta.
Suplent: Sra. María Rosario Castillo Devís, tècnica d’administració
general de l’Ajuntament de Paiporta.
TERCER.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València,
tauler d’edictes de l’Ajuntament i web municipal la llista provisional
de persones admeses i excloses, així com la composició del Tribunal,
fent constar que el termini per a presentar al·legacions és de deu dies
hàbils a partir del següent a la publicació de la mateixa en el BOP i
significar que els membres del tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir en el procés selectiu i podran ser recusats en els casos i forma
previstos en els article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic”.
El que es fa públic de conformitat amb la base cinquena de les que
regulen el procés selectiu de referencia i es trasllada als interessats
a efectes de notificació, indicant-les que contra la present resolució,
que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu
de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes comptat des del dia següent al de la seua notificació (articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques). O bé, es
podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant
dels Jutjats d’aquest orde jurisdiccional amb seu a València, en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seua notificació (articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de
la Jurisdicció contenciosa administrativa)
Si interposat el recurs potestatiu de reposició, no es dicta i notifica
la resolució del recurs en el termini d’un mes, estableix per l’article
124.2 de la Llei 39/2015 esmentada, el recurs s’entendrà desestimat,
d’acord amb l’article 24.1 de la mateixa Llei, i podrà interposar-se
recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos des de
l’endemà a aquell en què es produeix l’acte presumpte, davant del
mateix òrgan judicial indicat en el paràgraf anterior (article 46.1 de
la Llei 29/1988 esmentada).
Tot això sense perjuí que els interessats puguen interposar els altres
recursos que considere pertinents.
Paiporta, a 26 de setembre de 2017.—L’alcaldessa.
2017/14374
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