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APROVACIÓ DE LA SELECCIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL TEMPORAL
MANCOMUNADA D’AGENTS/AUXILIARS DE LA PL ~ RECTIFICACIÓ

ANUNCI
Mitjançant resolució de la Presidència de la Mancomunitat de data 1 de juny de 2017, s’ha
aprovat la rectificació de la selecció i constitució de la borsa de treball temporal mancomunada
d’agents de la pl. seguidament es transcriu la resolució adoptada:
«DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
Txema Peláez Palazón, President de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en exercici de les
facultats i les obligacions que la legalitat em confereix en eixa condició, i atenent les següents
consideracions:
I. Amb resolució de data 31 de març de 2017 es va aprovar la constitució de la borsa de treball
temporal mancomunada d’Agents de la Policia Local resultant del procés de selecció tramitat a
l'efecte.
II. La resolució va considerar l'esmena d'una errada material detectada en la transcripció al
llistat de puntuacions obtingudes pels aspirants en la prova eliminatòria tipus test de la Fase
d’Oposició. L'errada va consistir en assignar a l'aspirant Francisco Iván Antón Agulló una
puntuació de 16,06, quan li correspon una puntuació de 16,37.
La resolució de data 31 de març de 2017 va considerar per a Francisco Iván Antón Agulló, la
puntuació correcta, la de 16,37 i li va atribuir a la borsa de treball temporal el número d'ordre
corresponent a la puntuació total per ell obtinguda en el conjunt procés, tot considerant-hi
eixa puntuació (17,37 punts), el número d'ordre 15.
III. S'ha d'esmenar la resolució de data 31 de març de 2017 de constitució de la borsa de
treball temporal, NO quant a la part substantiva, que resulta correcta, però sí quant a reflectir
al seu text el fet de que hi es va considerar i es va esmenar l'errada assenyalada.
IV. Correspon resoldre a esta Presidència.

RESOLC:
Primer. Esmenar la redacció de la resolució d'esta Presidència de data 31 de març de 2017, per
la qual es va aprovar la constitució de la borsa de treball temporal mancomunada d’Agents de
la Policia Local resultant del procés de selecció tramitat a l'efecte; en el sentit de:
a) Afegir un nou punt a les consideracions que motiven la resolució, el VI, amb el següent text:

«VI. S'ha detectat una errada material quant a la puntuació assignada a l'aspirant Francisco Iván Antón Agulló, en
la prova eliminatòria tipus test de la Fase d’Oposició. Se li va assignar una puntuació de 16,06, quan li correspon una
puntuació de 16,37. L'esmena d'eixa errada comporta que el total de la puntuació d'este aspirant en el procés siga
de 17,37 punts i que, consegüentment, el seu posicionament en l'ordre de la borsa de treball temporal resultant del
procés, siga el número 15.»

b) Afegir un nou paràgraf a la part resolutiva, immediatament després del quadre amb els
aspirants integrants de la borsa ordenats per ordre de puntuació, amb el següent text:
«A la borsa, l'aspirant Francisco Iván Antón Agulló figura col·locat al número d'ordre 15, lloc corresponent a la
puntuació total per obtinguda en el procés de conformitat a la consideració VI d'esta resolució una vegada
rectificada l'errada hi descrita, la qual queda ací esmenada.»

Segon. Inserir anunci d'esta resolució en el tauler d’Edictes i en la pàgina Web de la
Mancomunitat.»
El que s’insereix en el tauler d’Edictes i en la pàgina web municipal de la Mancomunitat com a
notificació a tots els interessats. Este acte és un acte de tràmit, malgrat això, per a aquells
assumptes/aspirants per als quals esta resolució resulta determinant i definitiva per a la seua marxa en el
procés, cap la interposició de recurs d’alçada en el termini d’un mes, davant la Presidència de, la
Mancomunitat o de recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, davant els tribunals de
justícia de la ciutat de València.

Alzira, 1 de juny de 2017.
El secretari de la Mancomunitat

