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DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Excel·lentísim Ajuntament de València
Anunci de l’Excel·lentísim Ajuntament de València sobre
resolució per la qual s’eleva a definitiva la llista de persones admeses i excloses en la convocatòria per a proveir
en propietat 17 places d’Inspector/a de la Policia Local
i es fixa la data de realització del primer exercici.
ANUNCI
El Tinent d’Alcalde d’Inspecció General de Servicis, Personal, Servicis Centrals i Conservació d’Àrees Naturals i Devesa-Albufera,
per Resolució núm. CF-1745, de 26 de juliol de 2017 i núm. CFd’agost de 2017, en la part dispositiva, resol:
De conformitat amb els documents que es troben en l´expedient, la
normativa relacionada en el mateix, l’informe del Servici Personal,
de conformitat amb allò que s’ha assenyalat en l’article 127.1.h) de
la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, i en virtut de l’acord de
Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2016, es disposa:
PRIMER.- Elevar a definitives les llistes de persones aspirants admeses i excloses, aprovades provisionalment per Resolució núm.
CF-948 de data 18 de gener de 2017, publicada en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 43 de data 2 de març de 2017, en la convocatòria
per a proveir en propietat 17 places d’Inspector/a de la Policia Local,
quedant inserides per orde alfabètic del primer cognom les següents
persones i pel torn que s’indica, a l’haver sigut esmenat dins del
termini i la forma escaient la respectiva causa d’exclusió:
Torn Lliure:
-AMORÓS LÓPEZ, MIRIAM AMPARO- amb D.N.I. ….958C
-ANDRÉS RUBIO, VICTORIA- amb D.N.I. …..927S
-CULEBRADAS SOTOS, NURIA- amb D.N.I. ….. 724Q
-ÉCIJA TOLDOS, ESTER- amb D.N.I. ….460A
-LAHUERTA GARCÍA, FERNANDO CARLOS- amb D.N.I.
…..124R
-MOROS CAPILLA, ANA- amb D.N.I. …..699N
-SALDAÑA MARTIN DE EUGENIO, GREGORIO- amb D.N.I.
…..263N
Promoció interna:
-MARTINEZ IBAÑEZ, JOSÉ DOMINGO- amb D.N.I. ….066B
Torn Mobilitat:
-MARTINEZ BERLANGA, VICTOR PABLO- amb D.N.I.
…..899W
-MARTINEZ RODRIGO, VICENTE- amb D.N.I. …..246Z
Així mateix, esmenat l’error advertit en el tractament informàtic
donat a les llistes provisionals queden inserides per orde alfabètic
del primer cognom i en el torn que s’indica, les següents persones
aspirants:
PROMOCIÓ INTERNA:
-MARTIN CUEVAS, FCO. JAVIER- amb D.N.I. ….484N
-MORA DOLS, FERNANDO PASCUAL- amb D.N.I. …..670Z
-MUÑOZ MORILLO, FERNANDO- amb D.N.I. …..071K
-NAVARRO SANCHEZ, ALEXIS- amb D.N.I. …..320W
-NAVARRO SERRULLA, VICENTE- amb D.N.I. …..420M
-PEREZ CUADRADO, FRANCISCO- amb D.N.I …..227Y
-PEREZ DOMENE, FRANCISCO JAVIER- amb D.N.I. …..518ª
-ROCAFULL BAIXAULI, JOSE MIGUEL- amb D.N.I. …..707X
-TERRONES DURÁN, ANTONIO- amb D.N.I. …..391G
-VELASCO GUIJARRO, BENITO- amb D.N.I. …..351C
TORN MOBILITAT
-ORTEGA RUIZ, GINES- amb D.N.I. …..088Y
SEGON.- Fixar el dia 16 de setembre de 2017, a les 12:30 hores i
en la Sala Iturbi del Palau de la Música, ubicada en el Passeig de
l’Albereda nº 30 a fi de realitzar l’exercici primer establit en les
Bases de la Convocatòria.
TERCER.- L’orde de crida de les persones aspirants s’efectuarà per
la lletra “V” del primer cognom, de conformitat amb la base 7a que
regix la present convocatòria.
QUART.- Procedisca’s a la devolució del respectiu import abonat
per drets d’examen a cada una de les següents persones aspirants a
l’haver quedat definitivament excloses, una vegada òmpliguen el
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corresponent document que se’ls haurà d’adjuntar amb la notificació
de la present resolució.
COGNOMS i NOM D.N.I. IMPORT
-DELGADO BENIGNO, VIRGINIA- ......683P
41,41 €
-FLETA CIRUJEDA, JORGE- ......321N
41,41 €
-GALA QUILEZ, JOSE- ......751B
41,41 €
-GARCIA PASCUAL, FERNANDO- ......930D
41,41 €
-GONZALEZ CARRIZO, JOSE ANTONIO- .....294S
20,71 €
-GUERRERO PEREZ, JOSE LUIS- ......473K
41,41 €
-LEAL JAIME, FRANCISCO VICENTE-......418V
41,41 €
-LERMA BLASCO, DAVID ENRIC- .....289Q
41,41 €
-MARTINEZ MORALES, Mª SANDRA- ......601E
41,41 €
-OLCINA MARTINEZ, NOEL- ......067L
41,41 €
-PEREZ ZARATE, ALEJANDRO- ......193J 2
0,71 €
-SANCHEZ JOLI, MANUEL JESUS- ......523W
41,41 €
-SANCHO GONZALEZ, JOSE ANTONIO- ......874D
20,80 €
-SANZ BAYONA, VTE FRANCISCO- ......325R
41,41 €
Així mateix, procedisca’s a la devolució del respectiu import abonat
de més en concepte de taxa de drets d’examen, una vegada cada una
de les següents persones òmpliguen el document que se’ls haurà
d’adjuntar amb la notificació de la present Resolució:
COGNOMS i NOM
D.N.I. IMPORT
-CALAFORRA MATEU CARLES- …..752B
3,59 €
-CAÑADA ESCAMILLA, Mª CARMEN- …..954D
8,59 €
-CONTRERAS GARCÍA, Mª ANGELES- …..610K
35,97 €
-DELGADO SÁNCHEZ, ÓSCAR- …..735L
20,71 €
-GIL SOLER, MATEO- …..261X
0,30 €
-MARTINEZ CASTILLO, ANA BELÉN- …..521V
0,59 €
-RUIZ MONDÉJAR, JOSE MIGUEL- …..998G
8,59 €
QUINT.- Per la Secretaria es donarà la publicitat deguda a la present
Resolució i s’impulsarà d’ofici els tràmits pertinents.
Tot això es fa públic per a general coneixement i efectes oportuns.
València, 2 d’agost de 2017.—El vicesecretari general.
2017/12552

