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DECRET DE L’ ALCALDIA 

 
Materia: CONSTITUCIÓ BORSA AGENTS DE POLICIA 
Decret Nº .                    /2014 RRHH 

 
 Vista la proposta, de data 8 de juliol de 2014, formulada pel Comitè de 

Selecció de les proves selectives per a la formació d’una borsa de treball d’ agents de 
policia per a efectuar nomenaments o contractacions laborals temporals en casos de 
necessitat i urgència per acumulació de tasques, i per a la substitució del personal al 
servei d’aquest Ajuntament, en els supòsits de vacacions, permisos, processos 
d’incapacitat temporal, cessament, vacants i altres causes, i les bases  dels quals van ser 
aprovades per resolució de l’Alcaldia de data 13 de març de 2014 i publicades en el 
Tauler d'Anuncis d’aquest Ajuntament, en la pagina web d’aquest Ajuntament i en el BOP 
de Valencia de 8 de abril de 2014, extracte en el DOCV de 16/04/2014.. 

 
Basant-se en les funcions i competències que atorga la Llei 7/1985 de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local i el Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 
d'abril i tenint en compte la delegació de facultats de l’Alcaldia en favor del Regidor de 
Recursos Humans, segons Decret 17/14 de 10 de gener de 2014, per la present 

 
RESOLC 

 
 Primer.- Aprovar la constitució d’una borsa de treball d’Agents de policia 

formada per les següents persones segons orde de puntuació total obtinguda en el 
procediment selectiu: 

 

Nº  
 

COGNOMS I NOM 
 

NOTA 
 

1 BLASCO MARTINEZ, BORJA 18,40 
2 BLAY PASCUAL, JOSEP 18,17 
3 DOMINGUEZ AGUILERA, OSCAR 16,07 
4 CALAFAT BENEYTO, ROSA ANA 15,72 
5 ROSELLO RIBES, CARLOS 15,08 
6 ANTON GONZALEZ, MANUEL 14,38 
7 ESCLAPEZ SOTO, IVAN 14,25 
8 CALDERON MORENO, PABLO 13,94 
9 VIDILLA PEREZ, GABRIEL 13,66 

10 AGENJO FORTEA, PABLO 12,77 
11 MARTIN DE LEON JUAREZ, DAVID 12,50 
12 SANJUAN MARTINEZ, JOSE FCO. 11,83 
13 LLECHES MAS, DANIEL 10,50 

 
 
  Segon.- La borsa que s’aprova anul·la i en conseqüència deixa sense vigor les 

borses anteriors per la categoria d’agents de policia, a excepció del personal que en el 
moment de constitució d’aquesta borsa es trobe prestant els seus serveis en l'Ajuntament 
d'Oliva, com a agents de policia interins, per la qual cosa de conformitat amb l’acord de 



l’Ajuntament Ple de data 29/06/2000, tenen dret preferent, sobre la borsa que s’aprova, a 
ser nomenats o contractats en casos  de necessitat i en el supòsit de cessament les 
següents persones, per l’ordre que es relacionen  

 
1. CARRIO IBIZA IBIZA TUR, VICENTE 01/06/1980 
2. BRAVO DIAZ, ROBERTO  10/05/2006 
3. FUSTER PENADES, ROBERTO  21/06/2006 
4. LUZ LAGUNAS, FRANCISCO JOSE      21/07/2008 
5. CLEMENTE ALCAIDE, DAVID               18/07/2009 

 
  Tercer.- Quant al seu funcionament es tindran en compte les següents normes, 

si una persona inclosa en la mateixa renúncia a ser nomenada funcionaria passarà a 
ocupar l’últim lloc de la borsa i si tornarà a renunciar serà exclòsa de la mateixa. 

  
 Quart.- La crida dels aspirants es realitzarà per mitjà de comunicació escrita, 

telefònica, telegrama dirigit al domicili o telèfon, assenyalat pels aspirants en la seua 
instància. 

 
 Quint.- Donar compte del present Decret al servei municipal de RR.HH., als 

representants dels grups polítics i de empleats públics de l'Ajuntament d'Oliva  als efectes 
procedents. 

 
Així ho disposa el Sr. Tinent Alcalde  David Gonzalez Martinez, en Oliva a 15 

de juliol de 2014. 
 

El  Tinent Alcalde Regidor de RRHH    Done fe, 
 (PDD 17/14 de 10 de gener)                                     LA SECRETARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
He Rebut 
 
      PEL COMITÉ EMPRESA/   JUNTA DE PERSONAL   


