DECRET
Assumpte: Aprovació de les Bases per a la formació borsa de treball per a la provissió en
comissió de serveis de places d'agents de la policia local.
Atés que per aquesta Alcaldia es va ordenar la incoació d'expedient per a la formació d'una
borsa de treball per a la provisió temporal de llocs de treball d'Agent de la Policia Local de
l'Ajuntament de l'Alcúdia, mitjançant comissió de serveis.
Atés el que es disposa en l'article 69 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat,
de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, i en l'article 31 del Decret 153/2019,
de 12 de juliol, del Consell, d'establiment de les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i
mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.
Atés que queda acreditada en l'expedient la urgent i inajornable necessitat la seua cobertura.
Atés l'informe de la TAG del Negociat de Recursos Humans i en virtut de les atribucions que
em confereix la legislació vigent i en concret, els articles 21.1.g) i 102.1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, delegades per Decret nº 1121/2020, de 15
de juny.
RESOLC
PRIMER.- Aprovar les Bases que han de regir la convocatòria per a la formació d'una borsa de treball
per a la provisió temporal de llocs de treball d'Agent de la Policia Local de l'Ajuntament de l'Alcúdia,
mitjançant comissió de serveis:
“BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL DE
LLOCS DE TREBALL D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL MITJANÇANT COMISSIÓ DE
SERVEIS.
PRIMERA.- Objecte de la convocatòria

Es podran proveir, en comissió de serveis, llocs vacants, llocs pendents de provisió definitiva, llocs
amb dret a reserva a favor del seu titular i substitucions per qualsevol de les causes previstes legal o
reglamentàriament.
La comissió de serveis durarà el temps estrictament necessari, fins que es cobrisca el lloc amb caràcter
definitiu, i com a màxim el de dos anys previst en l'article 69.2 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre,
de la Generalitat, de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana; requerirà, en tot cas,
la conformitat de l'Ajuntament d'origen amb caràcter previ al nomenament en comissió de serveis.
Els aspirants passaran a ocupar l'últim lloc de la bossa, i es dirà a qui per ordre corresponga, en els
següents casos:
- Quan no obtinguen autorització de l'Ajuntament d'origen.
- Complits els dos anys en comissió de serveis .
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És objecte de la present convocatòria la formació d'una borsa per a la provisió temporal de llocs de
treball d'Agent de la Policia Local, de l'Ajuntament de l'Alcúdia, mitjançant el sistema de comissió de
serveis previst en l'article 69 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de Coordinació
de Policies Locals de la Comunitat Valenciana.

Els aspirants seran exclosos de la bossa amb caràcter definitiu en els següents casos:
- Quan realitzat la crida, per qualsevol motiu no prestaren la seua conformitat a ser nomenats.
S'entendrà com a renúncia tàcita si, realitzat la crida, no presten la seua conformitat en el termini de 5
dies naturals comptats des del següent al de la crida telefònica.
- Per renúncia voluntària, una vegada nomenats.
- En cas de sanció disciplinària en aquest Ajuntament.
La bossa quedarà automàticament anul·lada quan es convoque expressament un procés per a constituir
una altra nova.
La present convocatòria es farà pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i en el seu portal web.
SEGONA.- Requisits d'han de reunir els aspirants
Per a en aquest procés els aspirants hauran de reunir, el dia de la finalització del termini de presentació
de sol·licituds, els següents requisits:
a) Pertànyer a qualsevol dels Cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana, amb la categoria
d'Agent.
b) Trobar-se en servei actiu, faltant-li almenys dos anys per al passe a la situació de segona activitat
per raó d'edat.
c) Comptar amb l'informe favorable de l'Ajuntament de procedència (este requisit serà acreditat en el
moment del nomenament).

La sol.licitud de participació es presentarà preferentment de forma electrònica a través de la seu
electrònica de l'Ajuntament de l'Alcúdia que es troba a la pàgina web www.lalcudia.com, amb
instància general adreçada a l'Alcalde de la Corporació, manifestant els aspirants que reuneixen totes
i cadascuna de les condicions i requisits exigits en la Base Segona, referides al dia en què concloga el
termini de presentació d'instàncies. Es podrà presentar tambè en el Registre General de l'Ajuntament
de l'Alcúdia o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-.
El termini de presentació de les sol.licituds serà de 5 dies hàbils, comptats a partir del següent al de
publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
A les sol·licituds hauran d'acompanyar-se la següent documentació:
a) Curriculum Vitae.
b) Documentació acreditativa dels mèrits que es pretenen fer valdre en l'entrevista.
QUARTA- Procediment de selecció
1.- Per poder triar els funcionaris més capacitats per cobrir el lloc o llocs de treball convocats es
realitzará una entrevista on es valorarà l'experiència demostrada documentalment de les funcions
desenvolupades pel personal funcionari presentat, així com la formació en el seu lloc de treball,
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TERCERA.- Sol·licituds i admissió dels aspirants

podent plantejar un cas/suposat policial on l'aspirant haurà de exposar l'actuació a dur a terme i si és el
cas, citar la legislació que resulta aplicable.
Es verificarà en aquesta prova les qualitats exigides per al lloc de treball d'Agent, per a poder detectar
capacitats de lideratge, empatia, companyonia, coneixement de la normativa, per a poder esbrinar de
cada aspirant els seus interessos, conductes, opinions, possibles reaccions enfront de situacions reals
dels aspirants.
Sent la seua puntuació de 0 a 10 punts, havent d'obtindre més de 5 punts per a superar aquesta prova.
2.- La publicació concreta del lloc i data per realitzar l'entrevista es farà a través del tauler d'anuncis i
de la pàgina web de l'Ajuntament en un termini, com a mínim, de 5 dies hàbils a la data de realització
de la mateixa.
CINQUENA.- Comissió de valoració
La Comissió de Valoració estarà composta pels següents membres, tots ells amb veu i vot:
- President: El Cap de la Policia Local d'aquest Ajuntament, o persona en que delegue.
- Secretari: La Cap de de Recursos Humans de l'Ajuntament, o funcionari en que delegue.
- 1 Vocal, funcionari de carrera, amb igual o superior titulació acadèmica que l'exigida en la
convocatòria.
La Comissió no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència, com a mínim, de la meitat més un
dels seus membres, titulars o suplents, indistintament.
SISENA - Nomenament
Es tindran en compte les sol·licituds registrades, en funció de l'ordre que ocupen els aspirants, segons
llista que es farà pública en la pàgina web de l'Ajuntament.

Ordinàriament, les propostes de nomenament seran per 12 mesos, sense perjudici de la pròrroga
automàtica fins al màxim de 2 anys en el mateix lloc de treball, vinculat a la necessitat i urgència del
nomenament.
A tal fi, se sol·licitarà la conformitat de l'Ajuntament on preste servici l’interessat/da, i una vegada
obtinguda la conformitat d'aquest, s'efectuarà el nomenament en comissió de servicis.
SETENA.- Públicitat i vinculació de les bases
Les presents Bases es publicaran en la pàgina web municipal (www.lalcudia.com), i extracte de la
convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Les presents Bases vinculen a l'Ajuntament, a la Comissió de Valoració i als qui participen en el
procés. Tant les Bases, com quants actes administratius deriven de la convocatòria i de l'actuació de la
Comissió de Valoració podran ser impugnats pels interessats en els casos, terminis i forma establida en
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Les crides seran per orde de puntuació (de major a menor) obtingut en el procés de selecció, d’acord
amb la prelació que es constituïsca per Decret de l’òrgan competent, d’acord amb aquestes bases,
sense perjudici de la possibilitat de revocació del nomenament i exclusió de la borsa.

la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
-LPACAP-.
Contra aquestes Bases, que posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se, alternativament, o bé
recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la recepció d'aquesta
notificació, davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
-LPACAP-, o recurs contenciós administratiu, davant els Jutjats contenciosos administratius de
València en el termini de dos mesos, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa. Sense perjudici que els interessats puguen
interposar qualsevol altre recurs que siga procedent i estimen oportú.
ANNEX
Convocatòria concreta de llocs de treball d'agents de la policia local de l'Alcúdia pel sistema de
comissió de serveis.
Tenint en compte les necessitats plantejades per la direcció i tot preveient que en un futur immediat es
quedaran descoberts llocs de treball d’agent, es fa convocatòria concreta dels llocs de treball següents:
1013200
1313200
1913200
2313200
2613200

Baixa IT de llarga duració
Reserva fins el13/12/2022, per comissió de serveis titular
Vacant
Vacant
Vacant

SEGON.- Contra les Bases podran, els interessats, presentar els recursos que consten en la seua Base
Setena.
EL REGIDOR DELEGAT DE PERSONAL

EL SECRETARI
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Document firmat electrònicament

