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1.- REG2-TINENT ALCALDE EC, ENRIQUE CHOFRE TALENS, a 10 de Marzo de 2021

SECCIÓ B0: PERSONAL
Activitat 04: Recursos Humans i Gestió de Personal
Correu electrònic: rrhh@tavernes.org

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA SOBRE
ESTABLIMENT D’INFORMACIÓ PÚBLICA RESPECTE DE DIVERSOS TRÀMITS DE
L’EXPEDIENT REFERENTS A LA DISCONFORMITAT D’UN MEMBRE DEL TRIBUNAL PEL
QUE FA A LA REDACCIÓ I CONTINGUT DE L’ACTA NÚMERO 32 DEL PROCÉS SELECTIU
PER LA PROVISIÓ EN PROPIETAT DE PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL. (EXP. 0040138/2018)
Mitjançant Resolució de la Regidoria Delegació de Personal número 202100866, de data 10
de març de 2021, s’ha resolt el següent:
PRIMER. Acordar l’establiment d’un període d’informació pública, per un termini de 20 dies
hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de València, respecte dels tràmits de l’expedient relacionats amb els escrits
del Sr. José Miguel Chofre Ortiz, relatius a la manifestació de la seua disconformitat i petició
d’anul·lació i rectificació de l’acta del tribunal qualificador número 32, de data 20 d’octubre de 2020,
ratificada i signada per tots els membres del tribunal, així com dels anuncis que són conseqüència
dels acords adoptats en l’esmentada acta.
Concretament, qualsevol persona podrà tenir accés, a la documentació objecte d’aquest acte
administratiu mitjançant la seua consulta a la seu electrònica de l’Ajuntament, prèvia sol·licitud de
verificació de documents a l’apartat denominat “validació de firma electrònica” en la url següent:
https://sede.tavernesvalldigna.es:8443/
La documentació a la qual es tindrà accés mitjançant aquest procediment serà la següent:
- Acta número 32 del Tribunal Qualificador.
Codi de verificació: 0R56VsV66AOVuNwPZle92QJs7XNI-1Wh+mX3*Zw
- Anunci 56: Torn lliure - Aspirants reserva que han superat el procés selectiu
Codi de verificació: tWoJE1+HcHL0bNhaRMHf3TrXCJn281FOZeY4IfA
- Anunci 57: Torn lliure - Nova llista aprovats i nova proposta borsa de treball
Codi de verificació: bdCAvAwvyEOWFW5hY+GFBfWjjU3e9WYIalPMsfQ
- Escrits de data 8 de febrer de 2021 i escrit de data 28 de febrer de 2021 (R.E. 996 i
1899, respectivament), presentats pel Sr. José Miguel Chofre Ortiz.
Codi de verificació escrit 8 febrer 2021: ugkIHZL4duy5zSarE+0lfonvkDhgWD2JyJgmpHQ
Codi de verificació escrit 28 febrer 2021: 8YC-3cF8pJ*y+kHQeRuUl7nm8JCQ5l6gQViTiHA
- Informe del Secretari General i del Cap de l’Activitat de RR.HH. i Gestió de Personal.
Codi de verificació informe en valencià: zWDc7KjM64AEcSAOls4pf3rDNhcBD8Jzc8Pr+aA
Codi de verificació informe en castellà: J4xK6HjI39y1XYNuNrSGweXCuUW*LdabHhO+C5g
No obstant això, qualsevol persona podrà consultar aquests tràmits de l’expedient en les
dependències de la Secció de Personal, prèvia petició de cita presentada al Registre d’Entrada en
el termini establert.
SEGON. Publicar el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València,
Tauler electrònic municipal i pàgina web de l’Ajuntament per a general coneixement i efectes.
Significar que aquest es un acte de tràmit que no posa fi a la via administrativa i contra el
mateix no cap interposar cap recurs administratiu, tot això tal com ho determina els articles 112 i
següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPACAP).”.
Tavernes de la Valldigna.
EL REGIDOR DELEGAT
ENRIQUE CHOFRE TALENS
Z:\B0-004_RRHH\EXPS\Exp2018\004180138.822 AN-Inici tramit informacio publica-disconformitat JM Chofre Acta 32 i anuncis 56 i 57 del tribun
agents policia local.doc
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