
ANUNCI
ASSUMPTE: Formació borsa de treball oficial de la policia local de la convocatòria OOP 2019.

Per Decret nª 788 de 8 d'abril de 2022, s'ha pres el següent acord:

Atés que ha finalitzat  el procés selectiu per a cobrir en propietat  una plaça d'oficial  de la
Policia Local d'aquest ajuntament,  pertanyent a l'Escala d'Administració Especial, Subescala
Serveis  Especials,  Classe Policia  Local  i  els  seus Auxiliars,   Escala  Executiva,  Categoria
Oficial, Nivell B de titulació, pel torn de promoció interna ordinaria, inclosa en la OEP 2019.

Atés la base 13 de les que regulen el procediment selectiu, aprovades per la Junta de Govern
Local de data 23-02-2021 i publicades en el Butlletí Oficial de la Provincia de 15-03-2021,
segons la cual  “Es crearà una borsa d'ocupació temporal de llocs d'Oficial de la Policia
Local, l'ordre de la qual atendrà el resultat final del procés selectiu, i el nomenament del
qual es regirà pel  sistema de millora d'ocupació,  segons legislació vigent,  per a la seua
provisió  temporal  en  els  supòsits  de  vacants,  substitució  i  contingències  que  afecten   el
personal amb reserva de lloc de treball i altres necessitats de caràcter temporal per causes
legalment establides. 
Per a formar part de la bossa els/as aspirants del procés selectiu hauran d'haver obtingut
almenys en el tercer exercici tipus test una puntuació igual o superior a 3 punts. 
La formació de la bossa anul·larà les anteriors que puguen existir.”

Atés  que,  segons  l'Acta  de  data  22/10/2021,  del  Tribunal  Qualificador  del  procediment
selectiu,  hi  ha  un  aspirant  que  ha  obtingut  almenys  en  el  tercer  exercici  tipus  test  una
puntuació igual o superior a 3 punts.

En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i en concret, els articles
21.1-h) i 102.2 de la Llei  7/1985, de 2 d'abril,  Reguladora de les Bases del Règim Local
-LRBRL-, i 136 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local -TRRL-, en concordança
amb l'article 26.1 de la Llei de la Generalitat 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la
Comunitat  Valenciana  -LRLCV,  delegada  en  el  Regidor  de  Personal  per  Decret  núm.
1121/2020, de 15 de juny

RESOLC

PRIMER.- Crear una borsa de treball d'Oficial de la Policia Local, segons la base 13 de la
convocatòria, amb el següent aspirant:

NOM PUNTUACIÓ EXERCICI TEST

JOSE ESTARLICH PUIG 4,4 

SEGON.- Publicar anunci en el portal de transparència municipal.

EL REGIDOR DE PERSONAL 
Document firmat electrónicament 

telèfon 96 254 02 66 · 96 299 69 57 · carrer Pintor Vergara, 28 · 46250 l’Alcúdia (Valencia)


