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Llista provisional admesos i exclosos, composició Tribunal i data inici procés selectiu una plaça Intendent de la Policia Local

ANUNCI
Llista provisional admesos i exclosos, composició Tribunal i data inici procés selectiu convocatòria una plaça Intendent de la Policia 

Local, Ajuntament de Vinaròs.
Per Decret de l’Alcaldia-Presidència, núm. 2434, de data 2 d’agost de 2021, es resol la següent resolució, que transcric literalment:
«DECRET D’ALCALDIA
Per Decret de l’Alcaldia, núm. 1616, de data 26 de maig de 2021, s’aprova la convocatòria i bases de selecció per a la provisió, en 

propietat, d’una plaça d’NTENDENT de la Policia Local, escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe policia local, 
enquadrada en l’escala tècnica, categoria intendent, grup A, subgrup A2 de titulació, vacant en la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament i inclosa en la oferta d’ocupació pública de 2020, el procediment de selecció promoció interna ordinària, pel sistema de 
concurs-oposició.

En el Butlletí Oficial de la Provincia de Castelló núm. 68, de data 8 de juny de 2021, se publiquen íntegrament les bases de la convo-
catòria. Així mateix, s’ha publicat un extracte de la convocatòria en el DOGV, núm. 9114, de data 25 de juny de 2021 i en el BOE núm. 159, 
de data 5 de juliol de 2021. 

Havent finalitzat el termini de presentació d’instàncies i revisada la documentació presentada pels aspirants.
De conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria, 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 provisional d’admesos i exclosos a les esmentades proves, amb expressió de les causes que han motivat la 

no admissió, que figura com ANNEX I d’aquesta resolució.
Segon.- Els aspirants exclosos disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent al de la publicació 

d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, per a esmenar els defectes o errors que hagen motivat la seua no admissió. 
Tercer.- El Tribunal qualificador estarà compost pels membres següents:
President:
  Titular: José Ramón Nieto, comissari principal de la Policia Local de Vila-Real.
  Suplent: Ángel Giménez Girón, comissari de la Policia Local de la Vall d’Uixó.
Secretari:
  Titular: Alberto José Arnau Esteller, secretari de la Corporació.
  Suplent: Nuria Abella Calduch, tècnica de gestió de la Corporació.
Vocals:
Dos funcionaris designats per la Direcció General de la Generalitat Valenciana competent en matèria de seguretat.
• Titular: Antonio Andrés Morejón de Girón Bascuñana, intendent de la Policia local de Peníscola.
• Suplent: Francisco Genovés Ballester, intendent de la Policia Local de Castelló.
• Titular: Agustín Parra Soria, comissari de la Policia Local de Benicarló.
• Suplent: Roberto Verdoy Simó, comissari de la Policia Local d’Almassora.
Un funcionari pertanyent a qualsevol cos de policia local de la comunitat Valenciana.
• Titular: Vicente Masiá Canós, intendent de la Policia Local de Moncofa.
• Suplent: Manuel Andreu Caparrós, intendent de la Policia Local d’Orpesa del Mar 
Quart:  La constitució del Tribunal de selecció tindrà lloc el pròxim dia 7 de setembre de 2021, a les 09:30 hores en la sala de reunions 

de la planta baixa de l’Ajuntament, Pl. Parroquial 12.
Quint: Es convoca als aspirants per a la realització del primer exercici (qüestionari), el dia 7 de setembre de 2021, a les 11.00 h, a la 

Saló de Ple de la Corporació, situat a la Pl. Parroquial 12 de Vinaròs.  
Sext.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Vinaròs, 3 d’agost de 2021.
L’alcalde-president. Guillermo Alsina Gilabert.
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

ANNEX I - RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS:

ADMESOS:

Núm. COGNOM I NOM DNI

1  DOMENECH SANZ, JUAN MANUEL 73389029P

EXCLOSOS:

Cap.»
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