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Ajuntament de l’Alcúdia
Edicte de l’Ajuntament de l’Alcúdia sobre aprovació 
llistat provisional de personal admés en la convocatòria 
per a la cobertura en propietat d’una plaça d’oficial de la 
Policia Local torn  promoció interna, pel sistema selectiu 
de concurs-oposició.

EDICTE
Donat que en data 26/04/2021 va finalitzar el termini de presentació 
d’instàncies per participar en la convocatòria de selecció d’una 
plaça d’oficial de la Policia Local pel torn de promoció interna, pel 
sistema de concurs-oposició i de conformitat amb l’establert en la 
base quarta de les bases aprovades per JGL de data 23/02/2021, es 
faculta a l’Alcaldia per dictar Resolució, declarant aprovada la llista 
provisional d’aspirants admesos al procediment selectiu.
En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en 
concret, els articles 21.1.a) i g) i 102.1 de l’article 21 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local LRBRL. 
Resolc: 
Primer. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos al procés 
selectiu per la provisió en propietat d’una plaça d’oficial de la 
Policia Local pel torn de promoció interna, vacant en la plantilla 
de personal funcionari de l’ajuntament de l’Alcúdia pel sistema de 
concurs-oposició, al personal aspirant presentat que es relaciona a 
continuació:

Segon. De conformitat amb la base quarta de la convocatòria, publicar 
aquesta relació provisional de persones admeses en el BOP, al tauler 
d’anuncis i a la web municipal, a l’efecte de publicitat i presentació 
de reclamacions en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir 
del següent a la seua publicació en el BOP. 
Tercer. Si no es presenten reclamacions, aquesta resolució provisional 
esdevindrà com a definitiva. Si es presenten reclamacions, aquestes 
seran admeses o desestimades en la resolució per la qual s’aprove 
la llista definitiva. 
L’Alcúdia, 5 de maig de 2021.—El regidor-delegat, Ruben Grau 
Navarro.
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1 CLERIES BARBERA ENRIQUE
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