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EXPEDIENT
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SERVICI
PERSONAL
SECCIÓ
ACCÉS FUNC. PÚBLICA I PROVISIÓ LLOCS TREBALL
ASSUMPTE
Convocatòria 52 places Oficial/a Policia Local. Anunci renúncia i proposta nomenament

CONVOCATÒRIA DE 52 PLACES D’OFICIAL/A DE LA POLICIA LOCAL
ANUNCI
El tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu, en sessió celebrada en data 20 de
novembre de 2018, ha acordat quedar assabentat de la renúncia efectuada per Sergio Lozano
Toledano, el qual va ser proposat per este òrgan col·legiat per a ser nomenat com a oficial de la
Policia Local en la sessió del passat dia 13 de novembre de 2018, dins de la relació dels 39
aspirants del torn de promoció interna, per no perjudicar les expectatives de cap aspirant i
assegurar la cobertura de totes les places convocades.
De conformitat amb els articles 61.8 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic del Empleat Públic; 57.8 de la Llei
10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Publica Valenciana, i 18.8 del Decret
3/2017, de 13 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball
i Mobilitat del Personal de la Funció Publica Valenciana, s’acorda elevar proposta de
nomenament a la Junta de Govern Local a favor de Luis Dombriz Pérez, amb DNI número …
288S, de conformitat amb la base 8.2 “torn de promoció interna” i es procedix a declarar a este,
el qual ha superat el procediment selectiu respecte de les 39 places convocades, ja que era el
número 40 de la relació que va aprovar el Tribunal Qualificador, i amb una puntuació total de
36,500, resultat de sumar les notes de tots els exercicis del procés selectiu més la fase de concurs,
tot això segons es detalla a continuació:
Exercici número 1: 5,586
Exercici número 2: apte
Exercici número 3: apte
Exercici número 4: 2,440
Exercici número 5: 7,500
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Exercici número 7: apte
Total 23,776
Fase de concurs: 12,724
Publicitar el present acord en el tauler d'edictes electrònic i en la pàgina web municipal i
requerir l'interessat perquè aporte davant d’esta Corporació en el termini de 20 dies hàbils des
que es faça públic este acord, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits
exigits en la norma segona de la present convocatòria.
Les persones aspirants que tinguessen la condició de funcionaris/àries de carrera, quedaran
exempts/emptes de justificar documentalment les condicions generals a què es refereix la base 2
que ja hagueren sigut provades per a obtindre el seu anterior nomenament. En tot cas, hauran de
presentar original o fotocòpia compulsada del seu nomenament com a funcionari/ària de carrera i
el títol acadèmic exigit.
Les persones aspirants que dins del termini indicat, i excepte en cas de força major, no
presentaren la documentació, o d’esta es deduïra que falten alguns dels requisits exigits, no
podran ser nomenats/ades funcionaris/àries, la qual cosa donarà lloc a la invalidesa de l'actuació
de la persona interessada i la nul·litat subsegüent dels actes del tribunal respecte d’esta, sense
perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en la seua instància,
per la qual cosa el tribunal podrà proposar la inclusió en la llista d'admesos/eses del mateix
nombre d'exclosos per les anteriors causes, les quals s'incorporaran a la realització del curs
selectiu.
La qual cosa es comunica perquè en prengueu coneixement.
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