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AJUNTAMENT DE RIOLA
RESOLUCIÓ D'ALCALDÍA
EXP. NUM: 904/2019
OBJETO: PROCÈS DE SEL.LECCIÓ: POLICÍA LOCAL

NA JUDITH CAPELLINO VENTURA, Alcaldessa-Presidenta de l'Exc. Ajuntament de Riola,
en virtut de les competències que la legislació en matèria de règim local m'atribueix, i ateses
les consideracions que a continuació s'arrepleguen:
ANTECEDENTS DE FET

Quart.- Vista la Resolució num. 278/2020, de data 20 de maig de 2020, per la qual es
modifica la base tercera, relativa a les condicions dels aspirants (apartat h) i per tant
s’amplia el termini de presentació d'instàncies.

Número: 2020-0624 Data: 28/09/2020

Tercer.- VISTA la publicació d'extracte de convocatòria efectuada en el DOCV núm. 8812,
de data 15 de maig de 2020, rectificada mitjançant publicació efectuada en el DOCV núm.
8815, de data 19 de maig de 2020.

Quint.- VISTA la publicació de la modificació de la base tercera en el DOCV núm. 8818, de
data 22 de maig de 2020
Sext.- Vista la Resolució num. 451/2020, relativa a llista provisional d'admesos i exclosos
en procés de selecció per a cobrir en propietat d’una plaça d’Agent de Policia Local, per
procediment de consolidació d’ocupació temporal.
Sèptim.- Vista la Resolució num. 549/2020, relativa a llista definitiva d'admesos i exclosos
en procés de selecció per a cobrir en propietat d’una plaça d’Agent de Policia Local, per
procediment de consolidació d’ocupació temporal y designació dels membres del tribunal.
I tenint en compte els següents
FONAMENTS DE DRET
I.- La legislació que resulta d'aplicació és la següents:
- Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim local.
- LLEI 8/2010, de Règim Local Valencià
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Segon.- VIST que per Resolució d’Alcaldia núm. 882/2019, de data 31 de desembre de
2019, rectificada mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 171/2020, s’aprova la convocatòria i
bases de selecció per a cobrir en propietat d’una plaça d’Agent de Policia Local, per
procediment de consolidació d’ocupació temporal.

RESOLUCION

Primer.- VISTA la Resolució num. 882/2019, de data 31 de desembre de 2020, relativa a
aprovació de les bases reguladores de les proves sel.lectives per a la provissió en propietat
de plaça vacant d’Agent de policía local, Administració Especial, serveis especials.

II.- Vist el que es disposa en la Base sexta, relativa al tribunal qualificador en el procés per a
la provissió en propietat d’una plaça de Agent de la Policia Local:

Número: 2020-0624 Data: 28/09/2020

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques
- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic
- Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril
- Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018
- Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la
Comunitat Valenciana
- Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció,
provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana
- Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'ingrés del
personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat
- Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei de Funcionaris
Civils de l'Estat
- Decret 153/2019, de 12 de juliol, del Consell, d'establiment de les bases i criteris generals
per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de la
policia local de la Comunitat Valenciana
- DECRET 180/2018, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual es desenvolupa la disposició
transitòria primera de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació
de policies locals de la Comunitat Valenciana

RESOLUCION

AJUNTAMENT DE RIOLA

RESOLC
PRIMER. Nomenar com a personal assessor de l’òrgan tècnic de sel.lecció per a la
realització de les proves psicotècniques a Mª Carmen Asencio Arias (Nº Col.legiada CV
15642).
SEGON.- Nomenar a l’empresa Valora Prevenció, amb C.I.F. núm. B97673453, com a
encarregada de la realització dels reconeiximents mèdics-exàmens de salut dels aspirants a
Agent de Policia Local de Riola.
TERCER.- Nomenar com a personal assessor de l’òrgan tècnic de sel.lecció per a la
realització de les proves d’aptitud física a Mª Pilar Grau Tormos, técnica superior en
educació física.
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“/…/Podrà nomenar-se personal assessor de l'òrgan tècnic de selecció per a les proves
psicotècniques, mèdiques i d'aptitud física. El seu nomenament haurà de fer-se públic juntament amb
el de l'òrgan tècnic de selecció i aquest personal estarà sotmés a les mateixes
causes d'abstenció que els membres de l'òrgan tècnic de selecció./…/”

AJUNTAMENT DE RIOLA

QUART.- PUBLICAR el present acord en la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[https://riola.sedelectronica.es] i en el Tauler d’Anuncis
Riola, a data de signa electrònica.
L'ALCALDESSA-PRESIDENTA:
JUDITH CAPELLINO VENTURA

EL SECRETARI-INTERVENTOR
JOSE VICENTE FARINÓS MOLINA
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