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RESOLUCIÓ DE LA REGIDORA DE L'ÀREA
DE MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc l’onze de maig
de 2018 va adoptar entre d’altres, el següent acord: Acumular al procediment selectiu
iniciat per a la cobertura de set places d’Agent de la policía local derivades de la OEP
de 2016, les Bases les quals van ser aprovades per la Junta de Govern Local el 9 de juny
de 2017, les set places d’Agent de la Policia Local, corresponent al torn lliure i movilitat
de la OEP de 2017. Que les referides Bases van ser publicades en el BOP de València
núm. 138 el dia 18 de juliol de 2018 i extracte en el DOGV núm. 8367 de data 23
d’agost de 2018. Que en compliment de les mateixes, es va publicar el corresponent
anunci en el BOE núm. 244 de data 9 d’octubre de 2018, quedant a partir del dia
següent obert el termini per a presentació d’instancies que va finalitzar el dia 8 de
novembre de 2018.
En compliment de les bases específiques, i transcorreguts els actes de tràmit
procedents, per resolució de la regidoria delegada de l’àrea d’administració local i
transparència núm. 3267 de data 5/06/2019 es va fer publica la llista definitiva
d’aspirants admesos i exclosos, data de la primera prova del procediment selectiu, aixi
como el nomenament i composició del tribunal de selecció corresponent.
Resultant que la base novena preveu la realització de proves psicotècniques per
part dels aspirants, corresponent al tercer exercici obligatori i eliminatori del
procediment selecitu.
Atès l’existencia d’un servei municipal propi com es el Gabinet Psicopedagógic
Municipal, mitjançant els seus membres, ostenta la capacitat suficient i acreditada per a
procedir a la preparació i evaluament de les proves abans dites.
Considerant la base sèptima apartat sisé disposa que: “El Tribunal podrà
sol·licitar col·laboradors, especialistes i ajudants, que es trobaran sempre baix al seua
direcció i control directe, per aquelles proves que ho requerisquen, limitan-se al exercici
de les seues especialitats sobre les quals col·laboraran amb el tribunal amb veu pero
sense vot. Els asesors i especialistes estarán sotmesos a les mateixes causes d’abstenció
i recusació que la resta del tribunal.”
Considerant que el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova
el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la
funció pública valenciana estableix al seu article 30 que per al millor compliment de la
seua missió, els òrgans tècnics de selecció podran sol·licitar i obtenir assessorament
d'especialistes en aquelles proves en què ho estimen necessari o convenient, els qui es
limitaran a prestar la seua col·laboració en l'àmbit de les seues respectives especialitats
als quals els seran aplicable les causes generals d'abstenció i recusació.
Per tot això, esta regidoria, fent ús dels facultats que atorga la legislació vigent,
concretament el que preceptua l'article 21.1. h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, i que li han sigut expressament delegades per l'Alcaldia
mitjançant Resolució 3686 de 28/6/2019, RESOLC:
PRIMER: Nomenar als membres que conformen el Gabinet Psicopedagógic
Municipal, com a órgan especialitzat per a la preparació i realització de les proves
psicotècniques que formen part del procediment selecitiu d’Agents de la Policia Local, i
tot cas l’assessorament al Tribunal en totes les matèries propies de la seua àrea de
coneiximent.
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SEGON.- Davant dels assessors que composen el Gabienet Psicopedagògic
Municipal podrà promoure's incident de recusació pels motius i en la forma prevista als
arts. 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Així ho mana i signa la regidora-delegat de l’Àrea de Modernització de
l’Administració, en el lloc i la data assenyalats al començament, i igualment signa el
Secretari General que dóna fe de l’acte i n’ordena la transcripció al Llibre de
Resolucions corresponent.
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