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Ajuntament de Benimodo 

Edicte de l'Ajuntament de Benimodo sobre llista provisional d'admesos i 

exclosos per a proveir dos places d'agent de la policia local per estabilització 

d'ocupació temporal. 

EDICTE 

Per Resolució d'Alcaldia número 2020-0015, de 8 de gener de 2020, s'ha 

disposat el següent: 

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies de la convocatòria per a la 

selecció de dos agents de la Policia Local per estabilització d'ocupació 

temporal, Escala d'Administració Especial, Classe Policia Local i els seus 

auxiliars, Escala Bàsica, Grup C1 de titulació de l'article 76 del Text Refós de 

la Llei del Estatut Bàsic del Empleat Públic, aprovat per el Reial Decret 

Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre.  

En ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació en matèria de 

Règim Local, HE RESOLT: 

PRIMER. Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos que a 

continuació es detalla:  

ADMESOS: 

1. Calatayud Darocas, Salvador 

2. Fernandez Llopez, Raul 

3. Gonzalez Nuñez, Laura 

4. Grau Revidiego, David 

5. Latorre Lopez, Sergio 

6. Lozano Calabuig, Javier 

7. Luque Yepe, Joaquin 

8. Martinez Vercher, Raúl 

9. Morales Navarro, Carmen Amparo 

10.  Quero Sánchez, Adrian 

11. Rodriguez Collados, Silvestre 

12. Rosello Sahuquilllo, Jose Miguel 

13. Sellés Vaya, Vanessa 

14.  Yebra Yebra, Javier 

EXCLOSOS  

1. Aranda Peris, Adrian 2 

2. Aranda Peris, Tatiana 2 

3. Clerigues Piles, Francisco 1 

Documentació i requisits a subsanar, indicades a la dreta de cada aspirant 

exclós: 

(1) Manifestació que es reuneixen tots els requisits establerts en la base 

tercera de la present convocatòria i que es comprometen a prestar el preceptiu 

jurament o promesa.  

(2) Justificant d'haver ingressat l'import en concepte de drets d'examen. 

SEGON. Donar un termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent d'aquesta 



publicació en el Butlletí Oficial de la Província per a l'esmenara d'errors, o per 

a la realització de les al·legacions que es consideren oportunes.  

TERCER. Transcorregut el termini, es dictarà una resolució de l'Alcalde, 

resolent-se les reclamacions presentades i aprovant la llista definitiva 

d'aspirants admesos i exclosos en ambdós torns.  

En la resolució, es determinarà el lloc, data i hora de la celebració del 

començament del primer exercici, així com la composició del tribunal 

qualificador i assessors en el seu cas.  

QUART. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en 

el tauler d'anuncis municipal i pàgina Web. 

com excloses. 

Benimodo, 8 de gener de 2020.-L'alcalde, Francisco Teruel Machí. 
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