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Ajuntament de Corbera
Anunci de l’Ajuntament de Corbera sobre aprovació de 
la llista provisional d’admesos i exclosos d’aspirants a 
la convocatòria de selecció de dos places d’agent de la 
Policia Local, mitjançant procediment de consolidació 
d’ocupació temporal.

ANUNCI
Comuniquem que mitjançant Resolució de l’Alcaldia núm. 2019-
0564, de data 5 de novembre de 2019, s’ha resolt el següent:
Primer. Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos 
i exclosos e la convocatòria per a la selecció de 2 places en propietat 
d’Agent de Policia Local, mitjançant un procediment de consolidació 
d’ocupació temporal, per concurs-oposició:
Relació d’aspirants admesos

Núm. Cognoms i nom

1 Beltran Meseguer, Julio
2 Benedito Lozano, Carlos
3 Doñate Ruíz, Jaime
4 Espasa Pérez, Daniel
5 Ferri Valls, Roberto
6 Gargallo Ortiz, Roberto Javier
7 Luque Yepes, Joaquín
8 Monzo Sanchis, Juan
9 Rodríguez Collados, Silvestre
10 Sánchez Villalba, Vicente

Relació d’aspirants exclosos

Núm. Cognoms i nom Causa exclusió

1 David Sfamurri Balaguer No aporta pagament taxa i no declara 
que reuneix tots els requisits exigits en 
les bases. Esmenable, sempre que 
s’acredite que el pagament s’ha realitzat 
i reuneix els requisits dins de termini de 
presentació d’instàncies 25/10/2019.

2 Quero Sánchez, Adrian Sol·licitud errònia, s’ha indicat l’accés 
del procés selectiu per torn lliure i és 
per consolidació. Esmenable. 

La present llista d’admissió d’aspirants no genera cap dret posterior 
a la incorporació en les persones participants, en el cas que, durant 
el termini que s’establisca per a acreditar documentalment els requi-
sits exigits, no tinga algun d’ells.
Segon. La llista provisional, en el cas que no es presenta cap recla-
mació, esdevindrà automàticament en definitiva, quan transcòrrega 
el termini de deu dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’esta 
llista provisional en el Butlletí Oficial de la Província i tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.
De presentar-se alguna reclamació serà resolta per l’òrgan competent 
en la Resolució que aprove la llista definitiva, composició del tribu-
nal qualificador i lloc, data i hora de realització del primer exerci-
ci.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de València i 
en el tauler d’anuncis municipal.
Esta resolució no és susceptible de cap recurs, per tractar-se d’un 
acte de mer tràmit, sense perjuí del dret que l’assisteix a la interpo-
sició de qualsevol recurs que considere procedent.
Corbera, 5 de novembre de 2019.—L’alcalde, Vicente Marrades 
Esparza.

2019/16014


		2019-11-14T12:39:21+0100
	Boletín Oficial de la Provincia de Valencia - C/Juan de Garay,23-46017 Valencia
	Se certifica la precisión e integridad de este documento




