AJUNTAMENT DE RIOLA
EXP. NUM: 904/2019
OBJECTE: PROCÉS SELECTIU POLICIA LOCAL – PROVA TIPUS TEST
De conformitat amb el que s'estableix pel Tribunal de Selecció, mitjançant Acta de data 20 de novembre
de 2020, es FA PÚBLIC el present acord, als efectes oportuns:
“(….)
B) DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA.VIST el que es disposa en la Base huitena, que estableix el següent:
“El procediment de selecció dels aspirants constarà de les següents FASES:
OPOSICIÓ:
La fase d'oposició consistirà en la superació, amb caràcter obligatori i eliminatori, de les proves
relacionades a continuació amb la finalitat de determinar l'aptitud de les persones aspirants en relació amb
les funcions dels llocs de treball convocats.
c) Prova teòrica:
Consistirà a contestar correctament per escrit, un qüestionari de 100 preguntes tipus test amb quatre
respostes alternatives, una d'elles certa, no penalitzant les contestades erròniament, en un temps mínim
de 2 hores, sobre els temes que es relacionen en l'annex A de l'Ordre d'1 de juny de 2001, de la
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, de desenvolupament del Decret 88/2001, de 24
d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les bases i criteris generals uniformes per a la selecció,
promoció i mobilitat de les policies locals de la Comunitat Valenciana, escala bàsica i auxiliars de policia.
Estant incloses en l'Annex II d'aquestes bases.
La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 25 punts, havent d'obtindre's una qualificació de 12,5 punts
per a superar el mateix.
Els qüestionaris que es proposen contindran cinc preguntes addicionals tipus test, les quals substituiran
per la seua ordre, correlativament, a aquelles preguntes que, en el seu cas, siguen objecte d'anul·lació
amb posterioritat a l'inici de l'exercici.”
A continuació, es procedeix a la realització de la prova Teòrica Tipus Test, obtenint-se els següents
resultats:
CÓDI
MDM86
28884
46564
JM777
0315N
31952
C4157
68018
FRIDA
71773

NOTA
12,50
14,5
14,75
17
16,75
15,25
11,75
6,75
11
11,25

C) RELACIÓ D’APROVATS – TIPUS TEST.De conformitat amb el que s'estableix en la Base huitena, els següents opositors superen la prova teòrica
Tipus test, i queden convocats per a la realització del Cas Pràctic:
CÓDI
MDM86
28884
46564
JM777
0315N
31952

NOTA
12,50
14,5
14,75
17
16,75
15,25
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RESULTATS PROVA TIPUS TEST

AJUNTAMENT DE RIOLA
D) CONVOCATÒRIA EXAMEN CAS PRÀCTIC
Vist el que es disposa en la Base huitena, que estableix el següent:
“(…)
OPOSICIÓ:
La fase d'oposició consistirà en la superació, amb caràcter obligatori i eliminatori, de les proves
relacionades a continuació amb la finalitat de determinar l'aptitud de les persones aspirants en relació amb
les funcions dels llocs de treball convocats.
En la realització dels exercicis escrits es garantirà l'anonimat de les persones aspirants.
d) Exercici pràctic:
Consistirà en la realització d'un exercici escrit, amb una duració màxima d'una hora, que fixarà l'òrgan
tècnic de selecció abans de la realització d'aquest, que versarà sobre el desenvolupament d'un supòsit
policial sobre les activitats, funcions i serveis propis de l'escala bàsica, categoria d'agent, així com, en el
seu cas, sobre la redacció de documents policials. Es valorarà la claredat i exposició de quantes
actuacions i mesures hagen d'adoptar-se en relació amb el supòsit plantejat. Es podrà acompanyar o fixar
sobre pla que aportació el Tribunal les actuacions policials.
Es valorarà la capacitat d'anàlisi i l'aplicació raonada dels coneixements teòrics a la resolució dels
problemes pràctics plantejats. el mateix.”
Considerant l'exposat, el Tribunal de Selecció convoca als aspirants que han superat la prova Teòrica –
Tipus Test per al desenvolupament del cas pràctic, en els següents termes:
- Dia: 2 de desembre de 2020
- Hora: 10,30 hores
- Lloc: Polinyà del Xúquer, Carrer Canonge Hernandis, 6, 46688 Polinyà de Xúquer, Valencia
D'acord amb el que es disposa en la Base Sisena, així com en la Llei 39/2015, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra el present acord, que no posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada, en el termini d'un mes, davant la Srª AlcaldessaPresidenta de l’Exc. Ajuntament de Riola, des de la publicació de la present Acta en la web de
l'Ajuntament i Seu Electrònica de la present Entitat Local, o si escau, notificació de l'acord. Transcorreguts
tres mesos des de la interposició de recurs sense que haja recaigut resolució, es podrà entendre
desestimat el recurs.
Això s'entén sense perjudici que puguen interposar-se qualsevol altre recurs administratiu o judicial que
s'estime oportú.

Riola, data de signa electrónica.
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