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Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt sobre
publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos en
el procediment selectiu d’agents policia local, torn lliure
i torn movilitat (Exp. 122157-N).
ANUNCI
Per Resolució de la regidoria delegada de l’Àrea d’Administració
Local i Transparència núm. 3267 de data 5 de juny de 2019 s’aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos en el procediment selectiu d’Agents Policia Local, torn lliure i torn movilitat, que es transcriu
a continuació:
“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.
De conformitat amb la Base Sexta per Resolucions del regidor delegat de l’Àrea d’Administració Local i Transparència núm. 1522 de
data 30/11/2018, núm. 1575 de data 10/12/2018 i núm. 1613 de data
17/12/2018, es va procedir a l’aprovació de la llista provisional
d’admesos i exclosos en el present procediment selectiu, publicada
en el BOP de Valencia núm. 9 de data 14 de gener de 2019, concedint-se un termini de deu dies per a reclamacions i/o posibles esmenes, a partir del següent a aquesta publicació.
Que en aquest periode, s’han presentat les segúents reclamacions i/o
peticions d’esmena:
La Sra. Mireia Gramuntell Magraner amb DNI ...796-X i el Sr.
David Saurí Molina amb DNI ...639-X, presenten instancies dins el
termini d’esmenes, manifestant que no apareixen a la llista provisional ni com admesos ni com exclosos, malgrat que al seu dia van
formular instancies per a la seua participació juntament amb el justificant del pagament corresponent. Comprovat que efectivament es
presentaren correctament tots dues instancies, es procedeix a incloure als interesats a la llista d’admesos pel torn lliure.
Comprovat que a la llista provisional d’admesos pel torn lliure consta erroniament el Sr. David Molino Garcia amb DNI 768-K, quan ha
de constar David Molero Garcia amb DNI ... 768-K, es procedeix a
la seua rectificació en aquest sentit.
Comprovat que el Sr. Guilllem Font Gómez amb DNI ...626-T apareix erroniament al mateix temps a la llista provisional d’admesos i
exclosos del torn lliure, una vegada comprovat el compliment del
requisits per a la seua participació, constatat l’error material de la
Administració, es procedeix a la rectificació, considerant a l’interessat com admès.
La Sra. Lorena Pardo Reverón amb DNI...440-E, qui va resultar
exclosa per aportar certificat de situació de la demanda i certificat
emés pel SEPE, presenta instancia adjuntant certificat de situació
laboral amb data d’emissió 23 de gener de 2019, per la qual cosa,
no acreditant aquesta situació en el termini d’instàncies (10/10/2018
fins 8/11/2019), procedeix desestimar la petició i mantindre a la interesada com a exclosa en aquest procediment selectiu.
La Sra. Andrea Álvarez Giménez amb DNI ...813-T, qui va resultar
exclosa per aportar certificat més pel SEPE on consta que la interesada no es beneficiaria d’una prestació per atur, presenta instancia
en termini d’esmenes adjuntant certificat del SEPE i certificat de
situació laboral amb data d’emissió 18 de gener de 2019, per la qual
cosa, no acreditant aquesta situació en el termini d’instancies abans
dit, procedeix desestimar la petició i mantindre a la interesada com
exclosa en aquest procediment selectiu.
El Sr. Mario Atencia Quesada amb DNI ... 167-Q, qui va resultar
exclos per aportar certificat de no rebutjos, presenta instancia en
termini d’esmenes adjuntant certificat de situació laboral mab data
d’emissió 24 de gener de 2019, per la qual cosa, no acreditant aquesta situació en el termini d’instancies abans dit, procedeix desestimar
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la petició i mantindre a l’interessat com exclòs en aquest procediment
selectiu.
El Sr. David Smafurri Balaguer amb DNI ...722-P, qui va resultar
exclós per no aportar justificant d’abonament de la tasa ni document
a efectes d’exempció, presenta instancia en periode d’esmenes adjuntant certificat de situació laboral amb data d’emissió 24 de gener
de 2019, per la qual cosa, no acreditant aquesta situació en el termini d’instancies abans dit, procedeix desestimar la petició i mantindre
a l’interessat com exclòs en aquest procediment selectiu.
El Sr. Roberto Estévez Giménez amb DNI ...915-L, qui va resultar
exclós per aportar certificat d’inscripció, presenta instancia en termini d’esmenes adjuntant certificat de situació laboral amb data
d’emissió 21 de gener de 2019, per la qual cosa, no acreditant aquesta situació en el termini d’instancies abans dit, procedeix desestimar
la petició i mantindre a l’interessat com exclòs en aquest procediment
selectiu.
El Sr. Manuel Lopez-Ibarra García amb DNI ...923-C, qui va resultar exclós per aportar certificat del SEPE i DARDE, presenta instancia en termini d’esmenes adjuntant entre altres documents, certificat
de situació laboral amb data d’emissió 15 de gener de 2019, per la
qual cosa, no acreditant aquesta situació en el termini d’instancies
abans dit, procedeix desestimar la petició i mantindre a l’interessat
com exclòs en aquest procediment selectiu.
El Sr. Jose Rafael Brotons Valor amb DNI ...002-F, qui va resultar
exclós per aportar certificat de la demanda, DARDE i certificat de
no rebutjos, presenta instancia en termini d’esmenes adjuntant certificat de situació laboral amb data d’emissió 15 de gener de 2019,
per la qual cosa, no acreditant aquesta situació en el termini d’instancies abans dit, procedeix desestimar la petició i mantindre a
l’interessat com exclos en aquest procediment selectiu.
El Sr. Jose Juan Anton Campillo amb DNi ...501-V, qui va resultar
exclós per aportar certificat DARDE, presenta instancia en termini
d’esmenes adjuntant certificat de situació laboral amb data d’emissió
19 de gener de 2019, per la qual cosa, no acreditant aquesta situació
en el termini d’instancies abans dit, procedeix desestimar la petició
i mantindre a l’interessat com a exclos en aquest procediment selectiu.
El Sr. Raul Cruañes Ferrer amb DNI ...742-T, qui va resular exclos
per aportar certificat del SEPE i DARDE, presenta instancia en
termini d’esmenes adjuntant informe de situació actual de la TGSS
de data 15 de gener 2019, no sent aquest el document exigit a efectes d’exempció del pagament de la tasa, no acreditant per tant la
situació de desocupació en el termini d’instancies abans dit, procedeix
desestimar la petició i mantindre a l’interessat com exclòs en aquest
procediment selectiu.
El Sr. Alejandro Giménez Marco amb DNI ...950-E, qui va resultar
exclós per aportar DARDE, presenta instancia en termini d’esmenes
adjuntant certificat de periodes d’inscripció de data 21 de gener de
2019, no sent aquest el document exigit a efectes d’exempció del
pagament de la tasa, no acreditant per tant la situació de desocupació
en el termini d’instancies abans dit, procedeix desestimar la petició
i mantindre a l’interessat com exclòs en aquest procediment selectiu.
La Sra. Gemma Oltra Monjo amb DNI ...993-A, qui va resultar
exclosa per aportar DARDE, presenta instancia en termini d’esmenes
adjuntant DARDE, certificat d’inscripció i periodes d’inscripció no
sent aquest el document exigit a efectes d’exempció del pagament
de la tasa, no acreditant per tant la situació de desocupació en el
termini d’instancies abans dit, procedeix desetimar la petició i mantindre a l’interessada com exclosa en aquest procediment selectiu.
El Sr. Pedro Jose Medina Merchan amb DNI ...316-J, qui va resultar
exclos per aportar certificat DARDE, presenta instancia en termini
d’esmenes adjuntant certificat de situació laboral amb data d’emissió
14 de gener de 2019, per la qual cosa no acreditant per tant la situació de desocupació en el termini d’instancies abans dit, procedeix
desetimar la petició i mantindre a l’interessat com exclòs en aquest
procediment selectiu.
El Sr. Oman Ferri Monfort amb DNI ... 463-J, qui va resultar exclos
per aportar certificat DARDE, presenta instancia en termini d’esmenes adjuntant certificat de situació laboral amb data d’emissió 17 de
gener de 2019, per la qual cosa no acreditant per tant la situació de
desocupació en el termini d’instancies abans dit, procedeix desetimar
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la petició i mantindre a l’interessat com exclòs en aquest procediment
selectiu.
El Sr. David Herrero López amb DNI ... 530-V, qui va resultar exclos
per aportar certificat d’inscripció, presenta instancia en termini d’esmenes adjuntant certificat de situació laboral amb data d’emissió 14
de gener de 2019 per la qual cosa no acreditant per tant la situació
de desocupació en el termini d’instancies abans dit, procedeix desetimar la petició i mantindre a l’interessat com exclòs en aquest
procediment selectiu.
El Sr. Jose Luis Galan Prieto amb DNI ...211-A, qui va resultar exclos
aportar un certificat del SEPE, presenta instancia en termini d’esmenes adjuntant certificat de periodes d’inscripció, certificat de no rebutjos, certificat del Sepe i certificat de situació laboral, aquest últim
emés el 24 de gener de 2019, per la qual cosa no acreditant la situació de desocupació en el termini d’instancies abans dit, procedeix
desestimar la petició i mantindre a l’interessat com exclòs en aquest
procediment selectiu.
El Sr. Sergio Tercero Rubio amb ...DNI 978-H, qui va resultar exclos
per aportar un certificat d’inscripció i certificat SEPE, presenta instancia en termini d’esmenes informe de vida laboral, no sent aquest
el document exigit a efectes d’exempció del pagament de la tasa, per
la qual cosa, no acreditant correctament la situació de desocupació
en el termini d’instancies abans dit, procedeix desestimar la petició
i mantindre a l’interessat com a exclòs en aquest procedimen selectiu.
El Sr. Jose Vicente Teresa Fenollosa amb DNI ...225-M, qui consta
a la llista d’admesos, presenta instancia el dia 28 de gener de 2019
manifestant la seua voluntat de no concurrir al present procediment
selectiu, per la qual cosa procedeix excloure a l’interessat de la
llista definitiva d’admesos.
Considerant que la Base Quinta estableix: “Estaran exempts del
pagament de la Taxa aquells aspirants que es troben en situació real
de desocupació, acreditant-se de conformitat amb l’establit en l’Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes que per concurrència a les
proves selectives per l’ingrés de personal, es trobe en vigor: S’acreditarà estar donat d’alta com a aturat real en el SEPE o organisme
oficial d’ocupació de la corresponent Comunitat Autònoma previst
en l’art. 5.1.a) de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
concurrència als procediments de selecció del personal convocats
per l’Ajuntament de Sagunt i els seus organismes autònoms, mitjançant la presentació de certificació de situació laboral expedida per
l’organisme competent (el SERVEF, en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana).
Referent a açò, es fa constar que aquelles certificacions que no reunisquen els requisits indicats: com les d’inscripció, renovació (Darde), beneficiaris prestació, situació de la demanda, prestació de desocupació, etc. no seran preses en consideració a l’efecte de l’exempció no sent subsanable.”
Tanmateix cal indicar, que amb la finalitat que el certificat de referencia puga considerarse válid i desplegué els efectes oportuns, en
este cas l’exempció de l’abonament de la tasa corresponent, es necessari que el document es trobe emés en termini d’instancies
(10/10/2018 a 08/11/2018), periode on s’han de cumplir els requisits
d’admissió, i on es certifica precisament la situació jurídica concreta del interesat en eixe termini, no sent per tant vàlid un document
emés en data posterior.
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 7/21985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
i que li han sigut expressament delegades per l’Alcaldia mitjançant
Resolució 321 de 17 de juny del 2015, RESOLC:
PRIMER: Incloure a la Sra. Mireia Gramuntell Magraner amb DNI
...796-X i al Sr. David Saurí Molina amb DNI ...639-X a la llista
definitiva d’admesos pel torn lliure.
SEGON: Rectificar la llista provisional d’admesos del torn lliure
respecte el primer cognom del Sr. David Molino Garcia amb DNI
768-K, quan ha de constar David Molero Garcia amb DNI ...
768-K.
TERCER: Rectificar i eliminar de la llista provisional d’exclosos a
Guillem Font Gómez amb ...DNI 626-T i mantindre a l’interessat a
la llista d’admesos definitiva del torn lliure.
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QUART: Desestimar les reclamacions presentades per Lorena Pardo
Reverón amb DNI...440-E, per Andrea Álvarez Giménez amb DNI
...813-T, Mario Atencia Quesada amb DNI ...167-Q, David Smafurri Balaguer amb DNI ...722-P, Roberto Estévez Giménez amb DNI
...915-L, Manuel Lopez-Ibarra García amb DNI ...923-C, Jose Rafael Brotons Valor amb DNI ...002-F, Jose Juan Anton Campillo amb
DNI ...501-V, Raul Cruañes Ferrer amb DNI ...742-T, Alejandro
Giménez Marco amb DNI ...950-E, Gemma Oltra Monjo amb DNI
...993-A, Pedro Jose Medina Merchan amb DNI ...316-J, Oman
Ferri Monfort amb DNI ... 463-J, David Herrero López amb DNI ...
530-V, Jose Luis Galan Prieto amb DNI ...211-A i per Sergio Tercero Rubio amb ...DNI 978-H, per no ajustar-se a les bases específiques
d’aquest procediment.
QUINT: Admetre la renuncia presentada pel Sr. José Vicente Teresa
Fenollosa amb ...DNI 225-M, i en conseqüencia procedir a l’exclusio
del interessat d’aquest procediment selectiu, torn lliure.
SEXT: Elevar a definitiva la llista fins ara provisional d’admesos i
exclosos del present procediment selectiu, torn lliure i torn movilitat,
amb les inclusions i rectificacions abans indicades.
SÈPTIM: Nomenar als següentes membres del Tribunal Qualificador,
de conformitat amb el que determinen les bases especifiques:
President:
Titular: Rafael de Manuel Gascó (Cap del Cos de la Policia Local
Ajt. de Sagunt)
Suplent: Esteban Feria Ramos (Inspector Policia Local Ajt. de Sagunt)
Secretari:
Titular: Emilio Olmos Gimeno (Secretari Gnal. Ajt. de Sagunt)
Suplent: Josefa Maria Esparducer Mateu (Oficiala Major Ajt.de
Sagunt)
Vocals:
Titular: María Inmaculada Moreno Serrano (Secretaria Interventora
Ajt. de Faura) Direcció General d’ Administració Local.
Suplent: Jesús Gómez Asensió (Secretari Interventor Ajt. de Quartell)
Direcció General d’Administració Local.
Titular: Vicente Giménez Ródenas (Intendente Policía Local Ajt. de
Puçol) Direcció General de la Agencia Valenciana de Seguretat i
Emergències.
Suplent: David de Fez Parra (Oficial Policia Local Ajt. de Gilet)
Direcció General de la Agencia Valenciana de Seguretat i Emergències.
Titular: Fco. Rodríguez Agües ( Oficial Policia Local Ajt. de Sagunt)
Suplent: Pedro J. Bocos (Agent Policia Local Ajt. de Sagunt)
Titular: Carlos A. Precioso Estiguín. ( Cap de Dept. Personal i RR.
HH)
Suplent: Pilar Navarro Català. (Oficial Policia Local Ajt. de Sagunt)
Titular: Sonia Pinilla Jover. (Cap Secció Jurídica)
Suplent: Dióscoro Martín Sobrino. (Agent Policia Local Ajt. de
Sagunt)
OCTAU: Davant la composició de Tribunal Qualificador, 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.
NOVÉ: Convocar als aspirants per al pròxim dia 10 de juliol de 2019
en el Poliesportiu Municipal, Av. Fausto Caruana, s/n de Sagunt, per
a la realització de la primera de les proves corresponent al torn lliure consistent en la medició d’estatura, en les següents hores:
9.00 hores:
- De Abellán Ballester, David fins Fernández Martí, David.
10.00 hores:
- De Fernández Soria, Enrique fins Molla Garcia, Albert.
11.00 hores:
- De Monforte Fernández, Carlos fins Zorita del Ojo, Brendan.
Així ho mana i signa el regidor-delegat de l’Àrea d’Administració
Local i Transparència, en el lloc i la data assenyalats al començament,
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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Aquest acte, que té caràcter definitiu, de conformitat amb el que
estableix l’article 114 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
posa fi a la via administrativa. Contra aquest acte es podrà interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs
de reposició o impugnar-ho directament davant la jurisdicció contenciós-administrativa.
En el cas que s’opte per la interposició del recurs de reposició,
s’haurà de fer davant l’òrgan municipal que va dictar l’acte i en el
termini d’un mes a explicar des de l’endemà a la publicació
del present acord en el butlletí oficial corresponent. Tenint en compte que aquesta interposició impedirà,
fins a la seua resolució expressa o desestimació presumpta, la utilització de la via contenciosoadministrativa.
En el cas que s’interpose un recurs contenciós-administratiu directament, s’haurà de fer davant del Jutjat Contenciós- Administratiu
corresponent amb seu en la ciutat de València, en el termini de dos
mesos explicats des de l’endemà de rebre aquesta notificació, de
conformitat amb el que disposen els articles 8, 14 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció ContenciósAdministrativa. Tot açò sense perjudici que es puga exercir qualsevol
altra acció o recurs que s’estime convenient en defensa dels seus
drets.
Sagunt, a 6 de juny de 2019.—El secretari general, EmilioOlmos
Gimeno.
2019/8345
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