
 

 

SECRETARIA 

EDICTE 
 
LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS PER A PROVEIR PER 

MILLORA D'OCUPACIÓ UNA PLAÇA D'OFICIAL/LA DE LA POLICIA PER PROCÉS 
DE PROMOCION INTERNA A l'AJUNTAMENT D'ALBAL. 

 
Vist el procés convocat per aquest Ajuntament per a la provisió per millora d'ús 

d'una plaça d'oficial/la de la policia local per procés de promoció interna de l'ajuntament 
d'Albal. 

 
Mitjançant resolució de l'alcaldia número 2019/1144 de data 22 de maig de 2019 

es van aprovar les bases reguladores d'aquesta convocatòria i s'ha resolt: 
 

MitjanÇant resolució de l’alcaldía número 2019/2129 de 20 de septiembre de 2019 
s’ha resolt: 

 
 
Primer.- Aprovar la relació provisional d'aspirants ADMESOS per a prendre part 

en el procediment per a proveir,  per millora d'ocupació temporal una plaça d'oficial/a de 
la policia local de l'Ajuntament d'Albal per procés de promoció interna. (escala 
d'Administració especial, subescala Serveis Especials, Classe Policia Local i els seus 
auxiliars, Escala Executiva, Grup B) a l'Ajuntament d'Albal. 

 
 

NOM I COGNOMS DNI 

FRANCISCO PUCHADES COMINO ****5310W 

JOSE MANUEL MORENO MESA ****5357S 
 
Segon.- No existeixen aspirants EXCLOSOS per a prendre part en el 

procediment per a proveir, per millora d'ocupació temporal una plaça d'oficial/a de la 
policia local de l'Ajuntament d'Albal per procés de promoció interna. (escala 
d'Administració especial, subescala Serveis Especials, Classe Policia Local i els seus 
auxiliars, Escala Executiva, Grup B) a l'Ajuntament d'Albal. 

 
Tercer.- Designar als membres del Tribunal Qualificador en els següents termes: 
 
President/a: Manuel Ocaña Alemany, Intendent policia local de l'Ajuntament 

d'Albal. 
President suplent: Salvador Martínez Asensi *Intendente policia local de 

l'Ajuntament de València. 
Secretària Titular: Ana Belén Milla Ibáñez, TAG A1 de l'Ajuntament d'Albal. 
Secretària Suplent: Amparo Torromé *Duato, TAE A2 de l'Ajuntament d'Albal. 
Vocal 1: Juan Andrés Riquelme Botifora, intendent policia local de l'Ajuntament 

de Torrent. 
Vocal 1 suplent: Fernando García Pascual, Oficial policia local de l'Ajuntament 

de Torrent. 
Vocal 2: Augusto Castellote Giménez, inspector Policia local de l'Ajuntament de 

Paiporta. 
Vocal 2 suplent: Emili Pérez Soriano, Oficial Policia local de l'Ajuntament de 

Paiporta. 
Vocal 3: Rafael Blasco Muñoz, Oficial cap de Policia local de l'Ajuntament de 

Montroi. 
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Vocal 3 suplent: Javier Ibáñez Giménez, Oficial Cap de Policia Local de 
l'Ajuntament de Massamagrell. 

 
Quart.- Publicar en el Tauler d'edictes Electrònic la relació provisional d'aspirants 

admesos (no existeixen aspirants exclosos), amb la indicació que podran presentar-se 
reclamacions o esmenar les deficiències pels interessats durant el termini de deu dies 
naturals. Conclòs el termini s'elevarà a definitiva en aquesta mateixa resolució la llista 
d'admesos. 

 
Cinqué.- Publicar en el Tauler d'edictes Electrònic la composició nominal del 

Tribunal Qualificador per a públic coneixement i als efectes oportuns.  
 
Sisé.- S'indica com a data d'examen 29 d'octubre de 2019 a les 12.00 hores en 

sala de reunions de la tercera planta de l'edifici consistorial. 
 

Albal a la data de la signatura 
Document signat Electrònicament. Codi de verificació al marge 

 
 
  

 


