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Procés de constitució d’una BORSA MANCOMUNDADA D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL 
 

ANUNCI 
 
Reunit el tribunal el dia de hui per tal de procedir a realitzar la prova prèvia d’acreditació de coneixements 
de valencià a les 8.30 h, s’ha procedit a partir de les 9.30 h, a cridar els aspirants convocats, a realitzar la 
prova i a practicar la correcció/avaluació de la prova realitzada. 
 
A les 13.30 h, el Tribunal ha tingut coneixement que -per una errada en la duplicació dels anuncis de la 
pàgina web de la Mancomunitat-, diferents anuncis del procés no s’havien inserit en la pàgina web de la 
Mancomunitat en versió castellana, entre ells l’anunci de la convocatòria per al dia de hui, per a la prova 
prèvia d’acreditació de coneixements de valencià i que, consegüentment, hi han aspirants que en haver 
consultat únicament la pàgina web de la Mancomunitat en versió castellana– i per tant per causa NO 
imputable a ells, si no a un defecte en la notificació de la convocatòria-, no s’han assabentat de la 
convocatòria per a esta prova. 
 
El Tribunal ha tingut coneixement, així mateix, que havent-se convocat la prova d’acreditació de l’aptitud 
física per als propers dies 12, 13 i 15 de desembre de 2016, s’estan rebent moltes peticions d’aspirants de 
canviar la data de la seua convocatòria, amb motiu de coincidir la convocatòria dels dies 12 i 13 de 
desembre, amb la convocatòria en un altre procés de selecció d’agents de PL al qual participen estos 
aspirants. 
 
 
A la vista de les circumstàncies descrites el tribunal HA RESOLT: 
 
1r. Inserir tots els anuncis relatius al procés de selecció en la pàgina web de la Mancomunitat, tant en la 
pàgina web en valencià, con en la pagina web en versió castellana. 
 
2n. Realitzar una altra prova prèvia d’acreditació de coneixements de valencià, a la qual queden 
convocats els aspirants admesos que no van aportar certificat de la JQCV (SI a la columna III, de Valencià, del decret de 

data 29 de novembre de 2016, d’’aprovació definitiva d’admesos i exclosos) i que NO HAGEN REALITZAT LA PROVA EN EL DIA 
DE HUI, 2 DE DESEMBRE DE 2016; el proper divendres dia 9 de desembre de 2016,a les 09.30 hores, en el 
Col·legi Públic Navarro Daràs de Carcaixent, ubicat en el carrer Jaume I, El Conqueridor, núm. 6 (ATENCIÓ: El CP 

té dos edificis). 
 
La prova es realitzarà en la sala polivalent del centre, ubicada darrer del patí del col·legi. S’accedirà per la 
porta del patí que dóna al Parc públic Navarro Daràs. Els aspirants s’han de personar amb DNI i bolígraf. 
 
Els integrants del tribunal queden convocats a les 09.15 h d’eixe mateix dia, en eixe mateix lloc. 
 
 
3r. La puntuació obtesa pels aspirants que han realitzat la prova prèvia d’acreditació de coneixements de 
valencià en el dia de hui 2 de desembre de 2016, es farà pública conjuntament amb el resultat obtés pels 
aspirants que la realitzen el proper dia 9 de desembre de 2016; presumiblement, al final del matí del dia 9 
de desembre de 2016. 
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4t. Admetre que els aspirants que han sigut convocats per a la realització de la prova prèvia d’acreditació 
de l’aptitud física per als dies 12 i 13 de desembre de 2016 i que han de participar en la prova d’un altre 
procés de selecció d’agents de Policia Local, també convocada per als dies 12 i 13 de desembre de 2016, 
puguen realitzar la prova prèvia d’acreditació de l’aptitud física el dia 15 de desembre de 2016. 
 
A eixe efecte, els aspirants en el que concurresca eixa circumstància, s’hauran de personar a les 8.30 h, del 
dia 15 de desembre de 2016 i hauran d’aportar, NECESSÀRIAMENT, documentació acreditativa d’haver 
participat en l’altra a prova per a la que estaven convocats en el dia 12 i 13 de desembre de 2016. Cas de 
no aportar eixa documentació no podran realitzar la prova prèvia d’acreditació de l’aptitud física el dia 15 
de desembre de 2016, tot quedant exclosos del procés per manca de personació en el dia per al que havien 
sigut convocats per a la pràctica de la prova prèvia d’acreditació de l’aptitud física. 
 
 
La qual cosa es fica en coneixement dels aspirants mitjançant la inserció d’este anunci en el Tauler 
d’Edictes i en la pàgina web, en valencià i en versió castellana, de la Mancomunitat de la Ribera Alta. 
  
El secretari del Tribunal 
Alzira,  2 de desembre de 2016 


