Anunci de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer sobre els assessors per a la prova psicotècnica
del tribunal encarregat del desenvolupament i qualificació de les proves selectives
corresponents a la convocatòria del procés selectiu de dues places de la categoria d'agent de
la policia local pel procediment de consolidació i lloc, data i hora de la realització de les
proves de mesurament alçada i aptituds físiques, expedient 2019/OFI_01/000064.
ANUNCI
Administració: Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer (València)
Assumpte: Publicació de nomenament d’assessors del tribunal del procés selectiu per a la
realització de la prova psicotècnica i lloc, data i hora de començament de la primera prova de
l’oposició.
Procés: Provisió en propietat de dues places de la categoría d’agent de la Policía Local per
concurs oposició pel procediment de consolidació.
Bases del procés: Publicades al BOP València nombre 72, de 12 d’abril de 2019 i al DOGV
nombre 8532, de 18 d’abril de 2019.
Base reguladora específica del tribunal: Base nombre 6.1.
Nomenaments: Per resolució nombre 120, de 28 de maig de 2019, dictada per Resolució de
l’Alcaldía de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer.
Seu del tribunal: A efectes de comunicacions i altres indicències, la seu del tribunal és
l’edifici de la Casa Consistorial de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer, carrer Ausiàs March 2,
46293 Alcàntera de Xúquer, telèfon 962580402 i, en la direcció de correu electrònic
axuquer@gva.es
Relació d’assessors del tribunal per a la realització de la prova psicotècnica:
- Assessora Titular: Srª Ana Isabel Terrones Conde
- Assessor Suplent: Sr. Juan Ramón Arnal Peiró
S’estableix el següent lloc, dia i hora per a la realització de la prova de mesurament alçada i
proves físiques:
. Dia 06/08/2019,a les 9:00 hores al poliesportiu de Guadassuar, al carrer Tarragona nombre
30 per a realitzar la primera i segona prova de la fase d’oposició dels aspirants, que
consistirà en el mesurament alçada i desenvolupament de les proves d’aptitud física.
Donar trasllat d’aquesta resolució als membres del Tribunali publicar-la al Butlletí Oficial de
la Província de València i Tauler d’Anuncis (electrònic i presencial) de l’Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer.
Alcàntera de Xúquer, a 26 de juliol de 2019.- L’Alcalde-President, Julio-Aurelio García
Martínez.
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