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DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Excel·lentíssim Ajuntament de València
Anunci de l’Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre
resolució aprovatòria de les llistes definitives de persones
admeses i excloses i de la data del primer exercici de la
convocatòria per a proveir en propietat 4 places
d’intendent de la Policia Local.
ANUNCI
El Tinent d’Alcalde d’Inspecció General de Servicis, Personal, Servicis Centrals i Conservació d’Àrees Naturals i Devesa-Albufera,
per Resolució CF-1383 de 19 de juny de 2017, hi ha disposat:
De conformitat amb els documents que es troben en l´expedient, la
normativa relacionada en el mateix, l’informe del Servici Personal i
de conformitat amb allò que s’ha assenyalat en l’article 127.1.h) de
la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local,
PRIMER.- Elevar a definitives les llistes de persones aspirants admeses i excloses, aprovades provisionalment per Resolució núm.
CF-105 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 4 places d’Intendent/a de la Policia Local,
quedant inserit per orde alfabètic del primer cognom i pel torn de
mobilitat l’aspirant ESCRICH SÁNCHEZ-POZAS, JOSÉ VICENTE
amb D.N.I. …..417V a l’haver esmenat, dins del termini i la forma
escaient la seua respectiva causa d’exclusió provisional.
SEGON.- Fixar el dia 27 de juliol de 2017, a les 11,00 hores i en La
Sala d’Actes de la Central de la Policia Local de València, ubicada
en l’Avinguda del Cid, 37 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 de 41,41 euros a Ernesto
Gómez Andújar, amb DNI núm. …..231-J, import abonat per drets
d’examen, a l’haver quedat definitivament exclòs en la convocatòria
Així mateix, procedisca’s a la devolució de 5,46 euros a Manuel
Ocaña Alemany, amb D.N.I. …..979-F, al ser la quantitat pagada de
més per la taxa de drets d’examen, una vegada cada una de les persones indicades òmpliga el document que se'ls hi haurà d’adjuntar
amb la notificació de la present resolució.
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, 19 de juny de 2017.—El vicesecretari general.
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