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Ajuntament de Corbera
Edicte de l’Ajuntament de Corbera sobre aprovació de 
la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la 
convocatòria per a la selecció de personal funcionari 
dos places d’agent de la Policia Local, per consolidació 
d’ocupació temporal.

EDICTE
Per Resolució de l’Alcaldia de data 17 de setembre de 2020, s’ha 
aprovat la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la 
convocatòria per a la selecció de personal funcionari dos places 
d’Agent de la Policia Local, per consolidació d’ocupació temporal, 
en els termes que a continuació es transcriu:
“PRIMER. Estimar les al·legacions presentades pel Sr. Adrian Quero 
Sánchez i, en conseqüència, introduir en l'expedient les modificacions 
indicades.
SEGON. Acceptar la renúncia presentada pel Sr. Carlos Benedito 
Lozano a participar en el procés selectiu per a cobrir dos places en 
propietat d’Agent de la Policia Local. No obstant això, li se desestima 
la petició de devolució de la taxa de drets d’examen, ja que en la 
base quarta de la convocatòria disposa que en cas de desestiment 
a participar en el procediment de selecció, procedirà la devolució 
d’aquesta taxa sempre que aquest fet es comunique dins del període 
de presentació de reclamacions, després de la publicació de la llista 
provisional de persones admeses i excloses. La renúncia va ser 
presentada el 7 de juliol de 2020 i el període de reclamacions de la 
llista provisional finalitzà el 29 de novembre de 2019.
TERCER. Aprovar de forma definitiva la següent relació d'aspirants 
admesos i exclosos de la convocatòria referenciada:
Relació d’aspirants admesos

Cognoms i nom
Beltran Meseguer, Julio
Doñate Ruíz, Jaime
Espasa Pérez, Daniel
Ferri Valls, Roberto
Gargallo Ortiz, Roberto Javier
Luque Yepes, Joaquín
Monzo Sanchis, Juan
Quero Sánchez, Adrian
Rodríguez Collados, Silvestre
Sánchez Villalba, Vicente

Relació d’aspirants exclosos

Cognoms i nom Causa exclusió
David Sfamurri Balaguer Base 4a. No aporta pagament taxa i no 

declara que reuneix tots els requisits 
exigits en les bases. 

Benedito Lozano, Carlos Renúncia data 7/7/2020.
Alejandro Rubio Barba Base 4a. Presentació de forma extem-

porània per haver finalitzat el període 
de presentació d’instàncies. Presentà 
la sol·licitud amb data 5 de març de 
2020, període obert només perquè les 
dones que mesuren una altura mínima 
d’1,58 metres i màxima d’1,60 metres 
hi pugueren presentar-se al procediment 
(DOGV, núm. 8749 / 26.02.2020)

QUART. Designar com a membres del Tribunal qualificador de les 
corresponents proves a: 
- President: 
Titular: Vicente R. Sánchez Rincón, Oficial cap de la Policia Local 
de Corbera, 
Suplent: David López Alonso, Agent de la Policia Local de Cor-
bera.
- Secretària:
Titular: Soledad C. Martínez Vallet, Secretària-Interventora de la 
Ajuntament de Corbera.
Suplent: J. Vicente Rosell Rosell, administratiu de l’Ajuntament de 
Corbera.

- Vocals:
Dos vocals designats per l’Agència Valenciana de Seguretat i 
Resposta a Emergències:
Titulars: 
Ernesto García Navarro, Oficial de la Policia Local de Benifairó de 
la Valldigna.
David Martínez Gemar, Oficial de la Policia Local de Manuel.
Suplents: 
Francisco López Oltra, Oficial cap de la Policia Local de la Pobla 
Llarga.
Sebastián Damián Ortolá Villaescusa, Agente de la Policia Local 
de Llaurí.
Un vocal designat per l’Alcaldia pertanyent al cos de la Policia Local 
de la Comunitat Valenciana.
Titular: Francisco Grau Bolo, Agent de la Policia Local de Cor-
bera.
Suplent: David López Alonso, Agent de la Policia Local de Cor-
bera.
CINQUÈ. La realització del primer exercici de mesurament d’estatura 
i prova psicotècnica serà el dia 15 d’octubre de 2020, a les 9.30 
hores, a la Sala 1 de la Casa de la Cultura, Av. Blasco Ibañez, 32, 
2a planta de Corbera.
SISÉ. Notificar la present resolució als membres del Tribunal de 
selecció als efectes oportuns. 
SETÉ. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Pro-
víncia, així com en la seu electrònica http://corbera.sedelectronica.
es i tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.
VUITÉ. Una vegada començades les proves no serà obligatòria 
la publicació dels successius anuncis de celebració de la resta 
d’exercicis en el BOP, publicant-se només, en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament a la web municipal.”
Contra esta resolució, que es definitiva en via administrativa, podrà 
interposar-se, potestativament, recurs de reposició, en el termini 
d’un mes comptador a partir del dia següent a aquell en que tinga 
lloc la notificació del present acte, o directament recurs contenciós-
administratiu davant la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, en 
el termini de dos mesos comptadors també a partir del dia següent 
a aquell en que tinga lloc la notificació del present acte. Tot això, 
de conformitat amb allò disposat en els articles 123 i 124 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les AAPP i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, 
i sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que 
estime procedent.
Ho fem públic per a general coneixement.
Corbera, 17 de setembre de 2020.—L’alcalde, Vicente Marrades 
Esparza.
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