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EDICTE
Per part del Sr. Alcalde s'ha dictat en el dia de la data la resolució següent:
“DECRET DE L'ALCALDIA. NÚM. 189/2010
Havent-se publicat en el Butlletí Oficial de la província de data 24 d'abril del 2010,
núm. 96, la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos al procediment selectiu d'oposició
per a proveir en propietat una plaça d'inspector cap de la Policia Local, en l'Ajuntament de
Rafelbunyol, i no havent-se presentat reclamacions durant el període de deu dies concedit a
este efecte, esta Alcaldia acorda:
PRIMER.- Declarar definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos al procés
selectiu, que s'adjunta com a annex al present acord.
SEGON.- Nomenar les següents persones integrants del Tribunal que ha de jutjar les
proves selectives:
President:
Titular: Vicente Jiménez Ródenas (Intendent Cap de la Policia Local de l'Ajuntament
de Puçol)
Suplent: Francisco Martin Uclés (Intendent Cap de la Policia Local de l'Ajuntament
d'Alboraya)
Vocals:
-Un funcionari proposat per la Direcció General de la Generalitat Valenciana
competent en matèria de policia local, qui actuarà a títol individual no representant a esta:
Titular: Alfonso Luque Jiménez, Intendent Principal Cap de la Policia Local de
l'Ajuntament de Catarroja.
Suplent: Miguel Angel Ripollés Forcadell, Inspector Cap de la Policia Local de
l'Ajuntament de Nules.
-Un funcionari proposat per la Direcció General de la Generalitat Valenciana
competent en matèria d'administració local, qui actuarà a títol individual no representant a
esta:
Titular: Francisco Roig Navarro, secretari de l'Ajuntament de Massamagrell.
Suplent: M'a Araceli Martin Blasco, secretària de l'Ajuntament de Museros.
-Tres tècnics en matèria de Policia Local designats per l'Alcaldia, que acudiran a títol
individual.
Titular: Francisco Soler García. Intendent Cap de la policia local de l'Ajuntament d'El
Puig.
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Suplent: José María Jiménez Martínez, Inspector de la Policia Local de l'Ajuntament
d'El Campello.
Titular: Santiago Garcella Gil, Inspector Cap de la Policia Local de l'Ajuntament de
Villanueva de Castellón.
Suplent: Ricardo March Martínez, Inspector de la Policia Local de l'Ajuntament de
Sagunt.
Titular: Miquel Ferrando Pastor, Inspector de la Policia Local de l'Ajuntament de
Sueca.
Suplent: Manuel Sánchez Domingo, Tècnic en matèria de la Policia Local.
Secretari:
Titular: Francisco Javier Pelluz Requeno, secretari de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Suplent: Amparo Bellver Mor-te, funcionària de l'escala d'Administració general de
l'Ajuntament de Rafelbunyol.
Assessors del Tribunal:
Assessor Psicòleg:
Titular: Marcelino Yagüe Cabrer
Suplent: Gemma Cerdá Ureña.
Assessor Coneixements de la llengua valenciana:
Titular: Rosa Navarro Piquer
Suplent: Benjamí Borrás LLopis,

TERCER.- Citar els aspirants a la realització de la prova del Test d'aptitud personal
per al pròxim dia 8 de juny de 2.010 a les 10 hores, en l'Ajuntament de Rafelbunyol, siti en la
Plaça Puríssima 1 de Rafelbunyol, devent anar els aspirants proveïts del document nacional
d'identitat o equivalent per a acreditar la seua personalitat.
QUART.- Realitzat sorteig previ es determina que l'orde d'actuació dels aspirants en
aquells exercicis que no puguen realitzar-se conjuntament s'inicie per l'aspirant SAEZ MES,
SANTIAGO.
QUINT- Notificar el present acord a tots els membres del Tribunal, citant-los el
pròxim dia 8 de juny del 2010 a les 9,15 hores per a procedir a constituir el Tribunal.
SEXT.- Procedir a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la província,
amb l'expressió de recursos que contra el mateix procedisquen.
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ANNEX
ASPIRANTS ADMESOS

1.
2.
3.

NOM I COGNOMS

DNI

JOSÉ ANTONIO MORENO GIRÀS
ALFREDO PACHECO TORRALVA
SANTIAGO SAEZ MES

29168007 M
24351390 W
29196477 R

ASPIRANTS EXCLOSOS
Cap.

Ho mana i firma el Sr. Alcalde president a Rafelbunyol a deu de maig de dos mil deu.
Fdo. L'alcalde, davant meu, el secretari.”

El que es fa públic als efectes oportuns, prevenint que contra la llista definitiva
d'aspirants admesos i exclosos, que esgota la via administrativa, segons el que disposa l'art. 109c de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, podran els interessats interposar recurs contenciós
administratiu, conforme a l'art. 8 de la llei de jurisdicció contenciosa administrativa llei
29/1998, de 13 de juliol, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació,
davant dels jutjats contenciosos administratius de la ciutat de València.
Potestativament podrà interposar contra el present acord recurs de reposició contra
l'òrgan que dicte l'acte, en els termes que preveu l'art. 116 i 117 de la llei 4/1999, de 13 de
gener, que modifica la llei 30/1992, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà al de la
publicació i sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs que es crega oportú (art. 89-3
de l'esmentada llei 30/1992, de 26 de novembre.
Contra la composició del tribunal qualificador els interessats podran interposar
abstenció o recusació, en el cas que concórrega en alguna de les circumstàncies establides en els
articles 28 i 29 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, en qualsevol moment del procediment.
Rafelbunyol a 10 de maig de 2.010
L'ALCALDE

