ANUNCI

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència, núm. 675, de data 4 d’abril 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’OFICIAL 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.
Per Decret de l'Alcaldia, núm. 389, de data 26 de febrer de 2018, s’aprova la llista
provisional d’admesos i exclosos, composició del Tribunal qualificador i la data per a la
realització del primer exercici de la fase d’oposició a les esmentades proves (publicat en el
Butlletí Oficial de la Província, núm. 26, de 1 de març de 2018), modificat per Decret de
l’Alcaldia, núm. 486, de data 9 de març de 2018 (publicat en el Butlletí Oficial de la Província,
núm. 31, de 13 de març de 2018).
Havent finalitzat el termini per a esmenar defectes o errors.
De conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria, publicades en el BOP
núm. 103, de data 29 d’agost de 2017, i fent ús de les atribucions que m'atorga l'article 21.1.g
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
RESOLC:

Primer. Aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos a les esmentades proves, amb
expressió de les causes que han motivat la no admissió, que figura con ANNEX I d'aquesta
resolució.
Segon. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

ANNEX I - RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS:
ADMESOS:
NÚM.

COGNOMS I NOM

1

AYUSO BALDONEDO, SONIA

2

BORQUE HERRANZ, DAVID

3

GIMÉNEZ PÉREZ, ADRIÁN

4

MONTAÑÉS BENET, HERMINIO

5

ORTELL BOIGUES, PASCUAL RUBEN

6

PASTOR MONREAL, VICENTE

7

PÉREZ RODRÍGUEZ, SANTIAGO
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Llista definitiva admesos i exclosos convocatòria 2 places Oficial de la Policia Local, Ajuntament
de Vinaròs.

8

RIBELLES GARCÍA, JOSÉ IGNACIO

9

VIZCARRO ORTÍ, ADRIÁN

EXCLOSOS:
Cap.
Motiu exclusió:
(1). No presenta fotocopia compulsada del DNI o està caducat.
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(2). No presenta document acreditatiu del pagament de la taxa per drets d’examen.»

