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ANUNCI 
 

ASSUMPTE: Llista d’admesos, nomenament Tribunal Qualificador i data de 
celebració de les proves borsa de treball d’Agents de la Policia Local. 
 
 

  En relació amb la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’Agents 
de la Policia Local, i en compliment de les bases de la corresponent convocatòria 
aprovades per resolució de l’Alcaldia de data 20/01/2015, resolc: 

 
PRIMER.- De conformitat amb la base 4ª, es declaren admesos tots els aspirants que 
hagen presentat la instància i fet l’ingrés en temps i forma fins el dia 28 de gener de 
2015. Tal circumstancia es comprovarà el dia d’inici de les proves.  
 
PRIMER.-  El Tribunal Qualificador tindrà la següent composició : 
President: Sra. Lina Bautista Martínez, Tècnica de  Personal de l’ajuntament. 
Secretaria: Sra. Mª Oreto Sanchis Sanchis, Administrativa d’Admon. Gral.  
Vocals: 
- Sr. Alfredo Borras Llopis, Inspector en Cap de la Policia Local de l´Alcúdia. 
 
Assessors per a la prova psicotècnica: Sr. Josep Albi Rosell Colomer i Sra. Teresa 
Llopis Pérez, ambdós Psicòlegs Municipals. 
Assessor per a la prova desenrotllament de temari: Sr. Josep Albi Rosell Colomer o la  
Sra. Teresa Llopis Pérez en substitució, ambdós Psicòlegs Municipals. 
 
Els esmentats membres del Tribunal podran ser recusats pels interessats  per alguns 
dels motius expressats en l’article 29 de la Llei de Procediment Administratiu Comú. 
 
SEGON .- Fixar el dia 5 de febrer , a les 10 hores, en el Centre de Formació Enric 
Valor, al objecte de constituir-se el Tribunal qualificador i començament de les proves 
determinades en les bases. 
 
 No serà requisit per a realitzar la prova psicotècnica que els aspirants aporten 
el certificat metge establert com a prova prèvia en les bases, que si hauran de 
presentar obligatòriament abans de realitzar les proves físiques. 
 

L’Alcúdia, 2 de febrer de 2015. 
 

L’ALCALDE 
 

Robert Martínez Correcher 
 

 


