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Excel·lentíssím Ajuntament de Sagunt
Anunci de l’Excel·lentíssím Ajuntament de Sagunt sobre
aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos,
tribunal i data de la primera prova en el procediment
selectiu per a proveir en propietat tres plaçes vacants
d’agent de Policia Local pel sistema de concurs-oposició
dins un proces de consolidació d’ocupació temporal.
Exp. 145986J.
ANUNCI
La Regidora Delegada de l’Àrea de Modernització de l’Administració
ha dictat la resolució núm. 1578 de data 1 d’octubre de 2019 que
literalment es transcriu a continuació:
“La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el
vint-i-dos de febrer de 2019 va adoptar entre d’altres, l’acord
d’aprovació de les bases que han de regir el procediment selectiu per
a la cobrir en propietat 3 llocs vacants d’Agent de Policia Local
incloses en la OPE de 2017, a través del sistema de concurs-oposició
, dins un proces de consolidació d’ocupació temporal. Que les referides Bases van ser publicades en el BOP de València núm. 67 el dia
5 d’abril de 2019 i extracte en el DOGV núm. 8538 de data 30 d’abril
de 2019. Que en compliment de les mateixes, es va publicar el corresponent anunci en el BOE núm. 123 de data 23 de maig de 2019,
quedant a partir del dia següent obert el termini per a presentació
d’instancies que va finalitzar el dia 20 de juny de 2019.
Finalitzat el mateix i en el termini establert per a fomular reclamacions, s’han presentat les segúents:
El Sr. Brendan Zorita del Ojo amb DNI ...865-Q, qui va resultar
exclos per aportar Certificat de situació de la demanda, presenta en
termini d’esmenes certificat de no rebutx d’ofertes ni accions i certificat de situació de la demanda, per la qual cosa no sent el document
exigit a les bases específiques per a permetre l’exempció de la tasa
corresponent, procedeix en consequencia desestimar la seua reclamació, i mantindre a l’interessat a la llista d’exclosos.
El Sr. Juan Baltasar Garcia amb DNI ...899-F, qui va resultar exclos
per aportar certificat de situació laboral fora del termini d’instancies,
presenta en periode d’esmenes certificat de periodes d’inscripció i
certificat de situació laboral amb data d’emissió d’1 de agost de 2019,
per tant no acreditant la situació de desocupació en termini d’instancies
(24 de maig fins el 20 de juny de 2019), procedeix desestimar la seua
petició i mantindre a l’interessat a la llista d’exclosos.
El Sr. Hugo Solaz Carregui amb DNI ...739-F, qui va resultar exclos
per aportar Darde i certificat del Sepe, presenta en termini d’esmenes
Darde i certificat del Sepe, per la qual cosa no sent el document
exigit a les bases específicques per permetre l’exempció de la tasa
corresponent, procedeix en consequencia desestimar la seua reclamació, i mantindre a l’interessat a la llista d’exclosos.
Per altra banda, vista la reclamació efectuada pel Sr. Jose Manuel
Juan Moran amb DNI ...868-Y, es comprova que l’interessat va resultar exclos erroniament donat que va aportar en el periode
d’instances certificat de situació administrativa laboral emès pel
Servici Extremeny Public d’ocupació, per la qual cosa acreditada la
situació de desocupació correctament en eixe periode, procedeix en
conseqüencia estimar la reclamació de l’interessat, i la seua inclusió
a llista d’admesos.
En este sentit, cal indicar als interessats que la Base Quinta 3º 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.”
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Tanmateix cal indicar, que amb la finalitat que el certificat de referencia puga considerarse válid i desplegue 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 (24 de
maig a 20 de juny) 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.
Igualment, cal assenyalar que la finalitat d’este requisit impedeix que
la seua falta de compliment puga ser esmenat fora de termini establit,
perquè no pot esmenar-se el que no existeix. No obstant pot ser esmenada la falta d’acreditació del requisit, en este cas el pagament de
les taxes o document que acredite l’exempció dins el termini de
presentació d’instàncies.
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 3683 de 28 de juny del 2019, RESOLC:
PRIMER: Desestimar les reclamacions efectuades per Brendan
Zorita del Ojo amb DNI ...865-Q, per Juan Baltasar Garcia amb DNI
...899-F i per Hugo Solaz Carregui amb DNI ...739-F, per no ajustarse amb el que disposen les bases que regulen aquest procediment
selectiu.
SEGON: Elevar a definitiva la llista fins ara provisional d’admesos
i exclosos en el present procediment, estimant la reclamació efectuada per Jose Manuel Juan Moran amb DNI ...868-Y, i per tant
ordenant la seua inclusió a la llista definitiva d,admesos.
TERCER: Nomenar als següentes membres del Tribunal Qualificador, de conformitat amb el que determinen les bases especifiques:
President:
Titular: Rafael de Manuel Gascó Comisari Principal de la Policia
Local de Sagunt
Suplent: Juan Ramón Arnal Peiró Comisari de la Policia Local de
Sagunt
Secretari:
Titular: Emilio Olmos Gimeno (Secretari General de l’Ajuntament
de Sagunt)
Suplent: Josefa Mª Esparducer Mateu (Oficiala Major de l’Ajuntament
de Sagunt)
Vocals:
Titular: Maria Inmaculada Moreno Serrano (Secretaria Interventora
Ajuntament de Faura) Direcció General de l’Administració Local.
Suplent: Jesus A. Gómez Asensio (Secretari Interventor Ajuntament
de Quartell) Direcció General de l’Administració Local.
Titular: Francisco Valcárcel Germes (Intendent Policia Local
d’Alfafar) Direcció General de la Agencia Valenciana de Seguretat
i Emergències.
Suplent: Vicente Peris Ballester (Oficial de la Policia Local de Villena)
Titular: Ricardo March Martinez (Intendent de la Policia Local
Ajuntament de Sagunt)
Suplent: Carles Miquel Martinez Peris (Inspector de la Policia Local
Ajuntament de Sagunt)
Titular: Nuria Bru Martí (Oficial de la Policia Local de Sagunt).
Suplent: Antonio Pacheco Martinez (Inspector de la Policia Local de
Sagunt)
Titular: Esteban Feria Ramos (Inspector de la Policia Local de
Sagunt)
Suplent: Vicente Olmos Furió (Oficial de la Policia Local de
Sagunt)
QUART: 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 d’aquest
procediment selectiu, i tot cas l’assessorament al Tribunal en totes
les matèries propies de la seua àrea de coneiximent.
CINQUÉ: Davant la composició de Tribunal Qualificador i l’òrgan
assessor, 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.
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SISÉ: Convocar als aspirants per al pròxim dia 29 d’octubre de 2019
en les instalacions del Poliesportiu Intenuclis municipal de Sagunt a
les 9 hores, per a la realització de la primera de les proves corresponent a la medició d’estatura.
En compliment amb l’establit a les bases específiques que regulen
aquest procediment, i segons Resolució de 21 de gener de 2019, de
la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es determina la lletra per
a fixar l’ordre d’intervenció dels aspirants a totes les proves selectives (DOGV de 28/01/2019): “L’ordre d’actuació dels aspirants
s’iniciarà pel primer cognom que comence per la lletra “F”.
SETÉ: Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí Oficial de la Provincia de València de conformitat amb el que disposa
la Base Sexta apartat quart.
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 el Secretari General, que dóna fe de l’acte i
n’ordena la transcripció al Llibre de Resolucions corresponent.”
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 Contenciós-Administrativa. Tot açò
sense perjudici que es puga exercir qualsevol altra acció o recurs que
s’estime convenient en defensa dels seus drets.
Sagunt, a 2 d’octubre de 2019.—El secretari general, Emilio Olmos
Gimeno.
2019/15230
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