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Llista definitiva admesos i exclosos i data examen procés selectiu de tres places d’oficial de la Policia Local vacants en la plantilla de 
personal funcionari  de l’Ajuntament de Vinaròs

ANUNCI
Llista definitiva admesos i exclosos i data examen procés selectiu de tres places d’oficial de la Policia Local vacants en la plantilla de 

personal funcionari  de l’Ajuntament de Vinaròs

Per Decret de l’Alcaldia-Presidència, núm. 3262, de data 2 de novembre de 2021, es resol la següent resolució, que transcric literal-
ment:

«DECRET D’ALCALDIA 

Per Decret d’Alcaldia núm. 2157, de data 12 de juliol de 2021, s’aprova la convocatòria i bases de selecció per a la provisió, en propie-
tat, de TRES places d’oficial de la Policia Local, escala d’Administració Especial, subescala Serveis Especials, classe policia local i els seus 
auxiliars, enquadrada en l’escala executiva, categoria oficial, grup B, vacants en la plantilla d’aquest Ajuntament i incloses en l’oferta 
pública d’ocupació de 2020 i 2021, de les quals UNA serà proveïda per torn de promoció interna ordinària, UNA per promoció interna 
interadministrativa amb mobilitat i UNA per mobilitat. 

En el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 89, de data 27 de juliol de 2021 es publiquen íntegrament les bases de la convo-
catòria aprovades per Decret d’Alcaldia 2157/2021, de data 12 de juliol de 2021. 

Així mateix, s’ha publicat un extracte de la convocatòria en el BOE núm.192 de data 12 d’agost de 2021 i DOGV, núm. 9144, de data 5 
d’agost de 2021. 

Per Decret d’Alcaldia 3063, de data 13 d’octubre de 2021, es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos i la composició del 
tribunal, que es va publicar en el BOP núm. 124, de 16 d’octubre de 2021. 

Havent finalitzat el termini per esmenar els defectes o errors.

De conformitat amb el que estableixen les bases de la convocatòria, i fent us de les atribucions que m’atorga l’article 21.1g 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 com ANNEX I d’aquesta resolució. 

Segon.- La constitució del Tribunal de selecció tindrà lloc el pròxim dia 1 de desembre de 2021, a les 09:00 hores a la sala de reunions 
de la planta baixa de l’Ajuntament, Pl. Parroquial 12.

Tercer.- Es convoca als aspirants del TORN DE PROMOCIÓ INTERNA ORDINÀRIA I PROMOCIÓ INTERNA INTERADMINISTRATIVA 
AMB MOBILITAT per a la realització del primer exercici (proves d’aptitud física), el dia 1 de desembre de 2021, a les 10.00 h, a la pista 
d’Atletisme de Vinaròs, situada al c/ Dauradors, s/n de Vinaròs.

Abans del començament de l’esmentada prova, s’aportarà certificat mèdic oficial en què es faça constar expressament la seua capa-
citat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l’accés a la categoria que es tracte, així com que no hi haja impediment o incapa-
citat per a l’accés a la funció pública. Els exercicis físics es realitzaran davall l’exclusiva responsabilitat de les persones que hi prenguen 
part. Les persones aspirants que participen hauran de presentar-se amb la indumentària esportiva adequada. El certificat tindrà una 
validesa de 90 dies, comptadors des de l’endemà de l’expedició. La falta de presentació d’aquest certificat exclourà els aspirants de par-
ticipar en el procés de selecció que es convoca. 

Quart.- La convocatòria per a realitzar la prova psicotècnica a l’aspirant per torn de mobilitat es farà a través del tauler d’anuncis i 
pàgina web municipal (www.vinaros.es), a l’apartat corresponent d’ocupació publica.  

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

Vinaròs, 3 de novembre de 2021
L’alcalde-president. Guillermo Alsina Gilabert
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT PER L’ALCALDE 
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ANNEX I - RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

TORN  PROMOCIÓ INTERNA ORDINÀRIA

ADMESOS:

Núm. COGNOM I NOM DNI

1 AYUSO BALDONEDO, SONIA ***2980** 

2 BORQUE HERRANZ, DAVID ***6197** 

3 GÓMEZ ESTEVE, IVAN ***9219**

4 GRAÑANA MUÑOZ, JUAN ***8735** 

5 LÓPEZ MILLAN, FRANCISCO ***1043** 

6 ORTELLS BOIGUES, PASCUAL RUBÉN ***1084** 

7 PÉREZ RODRÍGUEZ, SANTIAGO EUSTASIO ***7136** 

8 VALLADOLID FUSTER, CARLOS ***9437** 

EXCLOSOS:
Cap.

TORN PROMOCIÓ INTERNA INTERADMINISTRATIVA AMB MOBILITAT

ADMESOS:

Núm. COGNOM I NOM DNI

1 MOLINA PALAZON, RAFAEL ***0611** 

2 DÍAZ ARNAU, EUGENIO ***6962** 

3 SIMÓ CASTELL, MARIA LOURDES ***9243** 

EXCLOSOS:
Cap.

TORN  MOBILITAT

ADMESOS:

Núm. COGNOM I NOM DNI

1 BENGOCHEA GONZÁLEZ, MARCOS ***0463** 

EXCLOSOS: 

Cap.»
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