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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 funcionaria Pilar Navarro Català, qui va ser designada com a
vocal suplent en aquest tribunal de seleccio comunica al departament de personal la
concurrencia d’una causa d’abstenció que impedeix la seua inclusio com a membre del
tribunal, en este cas per tindre un vincle de parentesc en primer grau de consanguinitat
amb un aspirant, el que l’Administració acepta de pla, als termes de l’article 23.1 Llei
40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.
Considerant que l’article 23.2 lletra b) de la mateixa norma, assenyala entre
d’altres, com a causa d’abstenció la següent: “tindre un vincle matrimonial o situació
de fet assimilable i el parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins
del segon, amb qualsevol dels interessats (…)”
Per altra banda, i estimada la reclamació mitjançant resolució d’aquesta
regidoria delegada respecte la composició del Tribunal Qualificador, concretament
sobre la inadmisió d’un dels seus membres, procedeix la seua substitució.
Vistes les instancies presentades per Carles Calaforra Mateu amb DNI …752-B i
per Vicente José Martínez Balaguer amb DNI…897-B, mitjançant les quals manifesten
la coincidencia d’aquesta prova amb una altra convocatòria en un altre municipi, i
sol·liciten poder assistir en un altre moment al llarg del mateix matí per a la seua
realització, o al seu cas en un altre dia o aportar un certificat d’altres proves realitzades
en altra localitat.
Considerant, que l’anunci de convocatoria de la primera prova es va fer publica
amb suficient antelació sent de public coneixement, i no tratan-se de suposits de força
major o de cas fortuït, no procedeix accedir a les peticions dels interesats.
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’u d’octubre estableix que: “Les
Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici
o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes.”
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 3683 de 28 de juny del 2019, RESOLC:
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PRIMER: Modificar la composició del Tribunal Qualificador nomenat per
resolució núm. 3267 de data 5/06/2019, en el següent sentit:
On diu “ Sèptim: Titular: Carlos A. Precioso Estiguín.
Suplent: Pilar Navarro Català.
Titular: Sonia Pinilla Jover.
Suplent: Dióscoro Martín Sobrino”

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

Cal dir “ Sèptim: Titular: Carlos A. Precioso Estiguín.
Suplent: Nuria Bru Martí.
Titular: Sonia Pinilla Jover.
Suplent: Juan Antonio Ramirez Fuster”
SEGON: Desestimar les peticions formulades per Carles Calaforra Mateu i per
Vicente Jose Martínez Balaguer, per no ajustar-se a les bases especifiques que regulen
aquest procediment.
TERCER: Fer pública aquesta resolució per a coneixement general.
Així ho mana i signa la regidora-delegada de l’Àrea de Modernització de
l’Administració, en el lloc i la data assenyalats al començament, igualment signa
l’Oficiala Major P.S del Secretari General, que dóna fe de l’acte i n’ordena la
transcripció al Llibre de Resolucions corresponent.
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