
 

ANUNCI

Modificació membres Tribunal i data inici procés selectiu convocatòria 2 places Oficial de la 
Policia Local, Ajuntament de Vinaròs.

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència, núm. 486, de data 9 de març de 2018, es resol la següent 
resolució, que transcric literalment:

«DECRET D’ALCALDIA

Per Providència de l’Alcaldia de data 7 d’abril de 2017, es disposa la iniciació i tramitació de 
l’expedient administratiu necessari per a proveir en propietat dos places d’oficials de la Policia  
Local,  Escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe policia local i  
els  seus auxiliars,  enquadrades en l’escala bàsica,  grup C,  subgrup C1, vacants  en la 
Plantilla de l’Ajuntament de Vinaròs, les quals es cobriran pel torn de promoció interna i pel 
sistema de concurs oposició.

En el  Butlletí  Oficial  de la Província,  núm. 26,  de 1 de març de 2018,  es  publica la llista  
provisional admesos i exclosos, la composició del Tribunal i data d’inici del procés selectiu.

En Sr. Adrián Giménez Pérez, en data 7 de març de 2018 (RE3885), presenta un escrit pel 
qual  sol·licita  la  recusació  com  a  membre  del  tribunal  qualificador  del  Sr.  Luís  Félix 
González Reverter, per tenir pendent una qüestió litigiosa amb aquest.

Els arts. 23 i  24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del  Sector Públic,  
s’estableixen les normes sobre abstenció i recusació a aplicar als membres del tribunal de 
selecció. 

Atés que el  Sr.  Luís  Félix  González Reverter,  manifesta que si  que es dóna la causa 
al·legada.

En virtut de les atribucions que tinc conferides per l'art. 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril.

RESOLC:

Primer.- Estimar  la  recusació  presentada  pel  Sr.  Adrián  Giménez  Pérez,  de  data 
07/03/2018 (RE 3885), contra un dels vocals suplents del tribunal per concórrer la causa 
de l’art. 23.2.a) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Segon.- Modificar el Decret de l’Alcaldia, núm. 389, de data 26 de febrer de 2018, respecte a la 
composició del Tribunal, data constitució del Tribunal i data d’inici del procés selectiu: 

El Tribunal qualificador estarà compost pels membres següents:

President:

Titular: M. Jesús Miralles Miravet, agent d’ocupació i desenvolupament local de la Corporació.

Suplent: M. Josep Arayo Solà, tècnica lingüística de la Corporació.

Secretari:

 Titular: Javier Lafuente Iniesta, secretari de la Corporació.

 Suplent: Maria Dolores Miralles Miralles, administrativa de la Corporació.

Vocals:

Un funcionari  designat  per  la  Direcció  General  de la  Generalitat  Valenciana  competent  en 
matèria de Policia Local.

 



 

 Titular: Tomás Albiol Biosca, oficial de la Policia Local de Peñíscola

 Suplent: Rosario Belenguer, inspectora de la Policia Local de Castelló.

Un funcionari  designat  per  la  Direcció  General  de la  Generalitat  Valenciana  competent  en 
matèria d’Administració Local.

 Titular: Alberto J. Arnau Esteller, secretari de l’Ajuntament de Peñíscola.

 Suplent: José Juan Poza Rivas, secretari interventor de l’Ajuntament de les Coves de 
Vinromà.

El cap del Cos de la Policia Local de Vinaròs o un funcionari de la Corporació d’igual o superior 
categoria, preferentment pertanyent al cos de la Policia Local.

 Titular: Juan Manuel Doménech Sanz, cap del Cos de la Policia Local de Vinaròs.

 Suplent: José María Mora Serrano, inspector de la Policia Local de Vinaròs.

Dos funcionaris de la Corporació designats pel president de la Corporació.

 Titular: Francisco Checa Carmona, oficial de la Policia Local de Vinaròs.

 Suplent: Juan Javier Salom Meseguer, oficial de la Policia Local de Vinaròs.

 Titular: Leonor Balmes Sans, tècnica de gestió de la Corporació

 Suplent: Amparo Pinto Rodríguez, tècnica de gestió de la Corporació.

Així mateix es fa pública la relació d’assessors tècnics:

PROVA PSICOTÈCNICA: Carmina Claramonte Parra/Juan Ramón Arnal Peiro

PROVES FÍSIQUES: Ignacio Chaler Marcos/ M. José Palop García

PROVA VALENCIÀ: M. Josep Arayo Solà/ Gabriel Quesada Marín

Quart.-  La constitució  del  Tribunal  de selecció tindrà lloc el  pròxim dia 16 d’abril  de 2018 
(dilluns), a les 09:30 hores en la Saló de Plens d'aquest Ajuntament.

Quint.- Es convoca als aspirants per a la realització del primer exercici (prova psicotècnica), el 
dia 16 d’abril de 2018 (dilluns) a les 10.00 h, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Vinaròs  (Pl. 
Parroquial núm. 12, 2a planta).

Sext. Notificar a les persones interessades.

Sèptim. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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