N.º 146
31-VII-2019

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt sobre
aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos
del procediment selectiu per a cobrir en propietat 3 llocs
vacants d’Agents de Policia Local dins un procés de
consolidació d’ocupació temporal (Exp. 145986-J).
ANUNCI
Per Resolució de la regidoria delegada de l’Àrea de Modernització
de la Administració núm. 4345 de data 17 de juliol de 2019 s’aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos corresponent al procediment selectiu per a cobrir en propietat 3 llocs vacants d’agent de
policia local, mitjançant el sistema de concurs-oposició, dins un
procés de consolidació d’ocupació temporal, i 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.
Que la base sexta punt 1, estableix que una vegada finalitzat el termini d’instàncies, per Resolució d’Alcaldia o del regidor delegat
corresponent, s’aprobarà el llistat d’aspirants admesos i exclosos,
atenent a les declaracions dels aspirants, al termini màxim d’un mes,
que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Provincia, en el tauler
d’anuncis de la casa consistorial i a la pàgina web del Ajuntament,
mancant estes dues últimes d’efectes jurídics. Tanmateix, s’estableix
un termini de 10 dies hàbils per a que les persones provisionalment
excloses puguen formular reclamacions o esmenes front els motius
que hagen motivat la seua exclusió.
Atès que la base quinta punt 2, determina que amb la instància
s’acompanyarà justificant d’haver efectuat el pagament dels drets
d’examen de conformitat amb l’Ordenança Fiscal Reguladora dels
Taxes per concurrència a les proves selectives, o certificat de situació
laboral que acredite la situació real de desocupació de l’interessat a
efectes de la seua exempció i igualment assenyalant que el no abonament o abonament parcial dels drets d’examen determinarà l’exclusió de l’aspirant sense poder esmenar-se tal incidència.
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 28/6/2019, resolc:
Primer: Fer pública la llista provisional d’admesos i exclosos del
procediment selectiu de referència, segons el detall següent:
Admesos
COGNOMS, NOM

DNI
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COGNOMS, NOM

DNI

FERNÁNDEZ TEBA, CRISTINA

...941-S

FONT GOMEZ, GUILLEM

...626-T

FUENTE RUIZ, RAUL DE LA

...299-Q

GARCÍA CASTRILLO, LAURA

...092-K

GORDON MATEU, CHRISTIAN

...552-R

GUERRERO RODRIGO, Mª DEMELSA

...090-V

HUERTA PRIETO, CRISTINA

...127-G

LATORRE LOPEZ, SERGIO

...242-R

LECHUGA FRAILE, DIEGO

...418-N

LÓPEZ MARTÍNEZ, ALINA

...107-Q

MARTINEZ BALAGUER, VICENTE JOSE

...897-B

MARTINEZ PALMER, ANGEL LUIS

...627-Y

MONTESINOS GIMENEZ, ANDRÉS

...468-P

MOTA BATALLA, JESÚS

...738-G

NOE GOMEZ, JOSE MARIA

...491-Y

OLIVA NAVARRO, Mª JOSÉ

...218-L

PEREZ ENTRENA, CRISTOBAL

...195-X

PEREZ MEDINA, ALEJANDRO

...315-B

RODRIGUEZ ROMERO, ALMUDENA

...671-N

RUIZ DÍAZ, OSCAR

...507-W

SERRANO LITRÁN, JAVIER

...934-A

SORRIBES PROVENCIO, RAUL

...253-D

SOS RAMON, GABRIEL

...797-S

TORMO GONZALEZ, JOSE LUIS

...996-D

TORRES CARRIÓ, EVARISTO

...195-D

TORRES JUAN, PABLO

...262-P

VALENCIA GARCIA, JONATAN

...158-N

Exclosos
dni

Motiu

ALEX GREUS, SUSANA

Cognoms, nom

...552-B

1

ARIAS PIEDRA, CRISTIAN

...652-X

2

BALTASAR GARCIA, JUAN

...899-F

3

BARONA RODRIGUEZ, ALEJANDRO

...048-P

2

FLORES GARCIA, MIGUEL ANGEL

...472-D

2

GALLEGO FLORIDO, MARIA ISABEL

...777-Y

2

GIMENO VIZCARRO, DESIREE

...711-M

2

JUAN MORÁN, JOSÉ MANUEL

...868-Y

2

AGENJO FORTEA, PABLO

...723-J

MARQUES CUESTA, DANIEL

...921-Q

2

ARLANDIS MATEU, DAVID

...490-Q

MARTI MOYANO, CLAUDIA

...810-D

2

ASENSI SANCHEZ, REMEDIOS MARIA

...493-P

SOLAZ CARREGUI, HUGO

...739-F

2

BENEDITO LOZANO, CARLOS

...901-X

ZORITA DEL OJO, BRENDAN

...865-Q

2

BERRIOS FERRER, RENE OCTAVIO

...510-H

BLAZQUEZ VILAR, NURIA

...616-B

BOLUDA BERBEGALL, ANGEL

...597-Y

CALABUIG NAVARRO, JOSE VICENTE

...304-A

CARBÓ SÁNCHEZ, JUAN MIGUEL

...806-W

CHECA RAMOS, JUAN JOSE

...343-G

CRESPO CRESPO, ALEJANDRO

...841-B

CUENCA NUÑEZ, JOSÉ LUIS

...124-A

Motius d’exclusió
1.- Abonament parcial de la tasa corresponent.
2.- No presenta certificat de situació laboral a efectes d’exempció de
la tasa.
3.- Certificat de situació laboral emès fora del termini d’instàncies.
Segon.- Concedir el termini de 10 dies hàbils per a la esmena de
defectes i/o presentació de reclamacions, a partir de la publicació
d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Provincia de València,
segons estableix la base sexta reguladora del procediment selectiu.
Així ho mana i signa la regidora-delegada de l’Àrea de Modernització de l’Administració, en el lloc i la data assenyalats al comença-
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ment, 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 oimpugnar-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 contenciós-administrativa. 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, 19 de juliol de 2019.—El secretari general, Emilio Olmos
Gimeno.
2019/10968

BOLETÍN OFICIAL
BOLETIN

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

N.º 146
31-VII-2019

