ANUNCI
Estant en tràmit l'expedient 2315/2019 del procediment selectiu de la convocatòria per
a la cobertura en propietat de catorze places d'agent de policia local, subgrup C1 de
titulació, de les quals quatre corresponen al torn de mobilitat i deu al torn lliure, de
conformitat a la resolució de l'alcaldia 2020-1118, de 9/9/2020, publicada en el Butlletí
Oficial de la Província número 184 de 23 de setembre, una vegada ha sigut publicat el
resultat definitiu que el tribunal qualificat ha atorgat en el torn de mobilitat, procedeix
que donen inici les proves del procediment de selecció del torn lliure, mitjançant el
sistema d'oposició lliure.
En les bases especifiques de les proves selectives que regeixen la convocatòria es
determina que una vegada publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler
d'anuncis electrònic de l'Ajuntament (seu electronica: https://xativa.sedelectronica.es) i
en la pàgina web municipal (www.xativa.es), el començament dels restants exercicis
s'anunciaran només en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament, no obstant això,
a fi de donar una major publicitat a l'inici del procediment de selecció del torn lliure, es
realitza el present anunci.
En aquest sentit es comunica que la primera prova per al torn lliure, de caràcter
obligatori i eliminatori, se celebrarà per al personal aspirant admès, el dia 8 d'octubre
de 2020, en el pavelló municipal Francisco Ballester situat en la Ronda Nord s/n, amb
el següent horari i ordre d'aspirants:
- A les 09.00 hores des d'Abarca Llacer, Ivan fins a Casanova Julia, Sarai, tots dos
inclosos.
- A les 09.30 hores des de Casañ Navarro, Jose Vicente fins a Fiteni Fernandez,
David, tots dos inclosos.
- A les 10.00 hores des de Flor Martinez, Rebeca fins a Llopis Murcia, Ivan, tots dos
inclosos.
- A les 10.30 hores des de Llorca Rodríguez, Daniel fins a Monteagudo Perez, Tania,
tots dos inclosos.
- A les 11.00 hores des de Montero Arenas, David fins a Pla Paya, Jorge, tots dos
inclosos.
- A les 11.30 hores des de Pla Sanchis, Jose Vicente fins a Serena Martinez, Iris, tots
dos inclosos.
- A les 12.00 hores des de Serrano Ferri, Jose Francisco fins a Zunica Revert, Esther,
tots dos inclosos.
La resta dels exercicis d'aquest torn, s'anunciaran només en el tauler d'anuncis
electrònic de l'Ajuntament (seu electrònica: https://xativa.sedelectronica.es).
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Anunci de l'Ajuntament de Xativa sobre el començament i desenvolupament de les
proves selectives que regeixen la convocatòria per a la cobertura en propietat de deu
places d'agent de policia local, subgrup C1 de titulació.

