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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
 

 LLISTA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCEDIMENT 
SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’ UNA BORSA  D’AGENTS DE POLICIA 
LOCAL. 

 Conclòs el termini de presentació d’instàncies, sol·licitant prendre part en el 
procediment selectiu convocat per aquest Ajuntament per a la constitució d’una borsa 
de treball d’Agents de Policia Local, s’aprovava per resolució del tinent d’Alcalde 
delegat de RR.HH l’alcaldia de data 28 de maig de 2014 la llista provisional d’aspirants 
admesos i exclosos al procediment selectiu per la formació de la borsa. 

 Segons aquesta resolució la llista provisional quedaria elevada a definitiva en el 
supòsit que el termini de 10 dies no es subsanen els motius de l’exclusió o no es 
presente cap reclamació. 

 Que pels Srs. Jesús Chisbert Fabra, Alejandro Crespo Crespo, s’aportat els 
justificants bancaris acreditatius de haver efectuat el pagament dels drets d’examen i 
per tant subsanat el motiu de l’exclusió. 

 
En us de les facultats que m’atorga la vigent legislació de Règim Local i en 

virtut de la delegació realitzada en el tinent d'alcalde, delegat de RRHH (P.D. Decret 
núm. 17/14 de data 10 de gener de 2014). 

 

R E S O L C:   

 Primer.- Elevar a definitiva a llista provisional d’aspirants admesos i exclosos 
incloent als Srs. Jesús Chisbert Fabra, Alejandro Crespo Crespo en el procediment 
selectiu per a la formació d'una borsa de treball d’Agents de Policia Local, per haver 
subsanbat la causa d’exclusió. 

  Segon.- Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. 

            Així ho disposa i signa el Sr. tinent d’alcalde delegat de RR.HH. en Oliva  a 10 
de juny de 2014. 
 
El tinent d´alcalde delegat de RRHH                                                 Done fe 

(P.D.Decret núm. 17/14 de 10/01/2014)            La secretaria                     
                         

          

David González Martínez           Ana Moreno Rodilla 

 


