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BASES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS DE POLICIA 
LOCAL AMB CARÀCTER INTERÍ. 

 
 

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
 L’objecte de la convocatòria és la celebració de proves selectives per a la creació 
d’una borsa de treball d’agents de la policia local, escala d’Administració Especial, Subescala 
Serveis Especials, classe Policia Local, Escala Bàsica, grup C, per al seu nomenament com a 
funcionaris amb caràcter interí en el casos previstos en l'article 10 de la llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.    

 
Atès allò disposat en l’article 21. Dos de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de 

Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, la excepcionalitat i la necessitat de 
creació d’aquesta borsa de treball ve donada per afectar el sector de la Policia Local al 
funcionament d’un servei públic essencial. 

 
2.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS. 
 
1. De conformitat amb l’article 33.bis de la Llei 6/1999, de 19 d’abril, són requisits de 

participació en els procediments selectius per a l’ingrés en la categoria d’agent de la 
policia local i auxiliars els següents: 

 
a) Tindre la nacionalidad española.  
b) Haver complit divuit anys i no haver-ne complit trenta-sis anys. Només als efectes de 

l’edat màxima, es compensarà el límit amb els serveis prestats anteriorment a 
l’Administració local com a policia local o auxiliar de policia local. 

c) Estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic. 
L’equivalència haurà de ser reconeguda per l’administració competent i degudament 

acreditada en este sentit pels aspirants. 
d) No patir malaltia o defecte físic que impedisca l’exercici de les funcions, d’acord amb els 

quadres d’exclusions mèdiques establert en l’annex II de l’Ordre de 23 de novembre de 
2005 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Públiques, i tindré una estatura 
mínima d’1,65 metres per als homes i 1,60 metres per a les dones. 

e) No haver sigut separat del servici de qualsevol de les administracions públiques, en virtut 
d’expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de la funció pública. 

f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre’ls cancel·lats. 
g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de les classes BTP i A2 

que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no 
sobrepassen els 35 KW de potencia o els seus equivalents previstos al vigent Reglament 
General de Conductors aprovat per R.D. 828/2009 de 8 de maig.  

 
2. Els aspirants tindran que reunir totes i cadascuna d’aquestes condicions referides sempre 

a la data de finalització del termini de presentació de instàncies. 
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3.- PRESENTACIÓ DE INSTÀNCIES I DRETS D’EXAMEN. 
 

Les instàncies sol·licitant prendre part en les corresponents proves d’accés, en les que 
els aspirants tindran que manifestar que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la  

 
 
base segona, referits sempre a la data d’expiració del termini senyalat per a la 

presentació de instàncies, i de que es comprometen a prestar jurament o promesa, tal i com 
estableix el Reial Decret 707/79, de 5 d’abril i l’article 32.c del Decret Legislatiu de 24 
d’octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprovà el text refós de 
la Llei de la funció Pública Valenciana, es dirigiran al senyor Alcalde, i es presentaran en el 
Registre General d’aquesta, o, en la forma que determina l’article 38 de la Llei 30/1992, de 
26 de Novembre, durant el termini minin de 5 dies naturals, a partir del següent al de la 
publicació de les presents bases en el tauler d’Edictes Municipal i en la pag web de L’Alcúdia. 

 
El drets d’examen es fixen en CINCUANTA EUROS (50 €). En el justificant caldrà 

fer constar la identitat de la persona interessada, així com el procés selectiu en què pretén 
participar. 

 
Els drets d’examen es podran abonar bé per transferència bancària en el compte obert 

a nom de l’Ajuntament en la Caja Rural de l’Alcúdia: 3096-0001-97-1143722328, bé 
mitjançant un gir postal o telegràfic, cas en el qual, s’hi adjuntarà el resguard que en 
justifique l’abonament. 

 
A la instància s’acompanyaran: 

- Fotocopia del D.N.I. 
- Justificant d’haver ingressat els drets d’examen en la Tresoreria municipal, mitjançant 

ingrés bancari o per gir postal o telegràfic dirigit a la tresoreria, on s’indicarà la plaça a la 
que s’aspira i el nom i N.I.F. de l’aspirant. 

 
4.- ADMISSIÓ D’ASPIRANTS I DATA D’EXAMEN 
 

Expirat el termini de presentació de instàncies, s’entendran admesos tots els aspirants 
que hagen fet l’ingrés i presentat l’instaria en temps en forma. 

 
El lloc, data i hora del començament dels exercicis, es farà públic mitjançant anunci en 

el tauler d’anuncis i en la web municipal al menys amb tres dies d’antelació. 
 
Si hi haguera alguna variació de la data prevista per al primer exercici, es farà públic 

en el tauler d’anuncis i en la web municipal,  amb una antelació al menys de 24 hores. 
 
5.- TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 

El tribunal qualificador estarà constituït amb els següents membres, tots ells amb veu i 
vot: 
President: Sra. Lina Bautista Martínez, Tècnica de  Personal de l’ajuntament. 
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Secretari: Sr. Ricard Escrivà Chorda, Secretari de la Corporació o Sra. Mª Oreto Sanchis 
Sanchis en delegació d’aquest.  
 
Vocals: 
- Sr. Alfredo Borras Llopis, Inspector en Cap de la Policia Local de l´Alcúdia o Sr. Sebastian 

Cuelliga Arcas, Oficial de la Policia Local en delegació d´aquest. 
 
Assessor per a la prova psicotècnica: Sr. Josep Albi Rosell Colomer, o Sra. Teresa Llopis 
Pérez, en substitució d’aquest, ambdós Psicòlegs Municipals. 
 

Els vocals del tribunal hauran de tenir titulació o especialització iguals o superiors a las 
exigides per a l’accés a la plaça convocada. 

 
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense la assistència de més de la meitat dels 

seus membres, titulars o suplents. I quedarà integrat pels suplents respectius que, 
simultàniament amb els titulars, hauran de designar-se. El tribunal resoldrà els dubtes que 
sorgisquen en l’aplicació de les bases d’aquesta convocatòria. 

 
El tribunal podrà disposar la incorporació als seus treballs d’assessors especialistes per a 

totes o per algunes de les seues proves, el seu nomenament deurà fer-se públic junt amb el 
del tribunal. 
  

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència, com a mínim, de la meitat 
més un dels seus membres, titulars o suplents indistintament.  

 
Les decisions del tribunal es pendràn per majoria simple del membres presents i en cas 

d’empat decidirà el vot de qualitat del President. 
 
6.- CELEBRACIÓ DE LES PROVES I ORDRE D’ACTUACIÓ DELS ASPIRANTS. 
 

Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida única. Llevat de casos de 
força major degudament justificats i apreciats pels tribunals amb absoluta llibertat de criteri, 
la no presentació d’un aspirant a qualsevol dels exercicis obligatoris, en el moment de ser 
cridat, determinarà automàticament el decaïment del seu dret a participar en el mateix 
exercici i en els successius, quedant exclòs, en conseqüència, del procediment selectiu.  
  
 L’ordre de actuació començarà per la lletra A. 
 
7.- RELACIÓ D’APROVATS I PROPOSTA DE CREACIÓ DE BORSA 

 
Finalitzada la qualificació dels aspirants, el tribunal publicarà la relació d’aprovats per 

ordre de puntuació aconseguida, si els haguera, i d’acord amb aquesta llista, s’elevarà a 
l’òrgan competent, a més de l’acta de l’última sessió, la proposta de creació de borsa de 
treball a l’efecte de, en funció de les necessitats del servei lliurement apreciades per l’òrgan 
competent, poden ser nomenats funcionaris interins per a cobrir provisionalment vacants o 
altre tipus de substitucions al cos d’agents de la policia local. 
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La creació d’aquesta borsa anul·la les anteriors borses de policia que hi hagueren. 

 
8.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENTS 

 
Els aspirants proposats presentaran el Departament de Personal de la Corporació, 

quant siguen cridats per al seu nomenament interí, els documents creditors de reunir tots i 
cadascun dels requisits exigits en la base segona d’aquesta convocatòria, i que son: 

 
1.- Fotocòpia compulsada de: DNI, títol corresponent i permisos que habiliten per a la 

conducció de vehicles de les classes BTP i A2 . 
 
2.- Declaració responsable de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari 

del servei a l’Estat, a les CCAA o a les entitats locals, ni estar inhabilitat per a l’exercici de 
funcions públiques. 

 
3.- Declaració responsable de no estar incurs en causa d’incapacitat o incompatibilitat. 
 
4.- Certificat de no tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre’ls 

cancel·lats. 
 
5.- Certificat metge oficial en que es faça constar expressament no patir cap malaltia 

o defecte físic que impedisca l’acompliment de les funcions d’agents de la Policia Local, i 
tindré una alçada d’1,65 m per als homes i 1,60 m per a les dones. 

 
Si dins del termini indicat i llevat del casos de força major, no presentaren la 

documentació, o de la mateixa es deduirà que no tenen algun dels requisits exigits, no 
podran ser nomenats funcionaris interins, quedant anul·lades totes les actuacions sense 
perjudici de la responsabilitat en que poguera haver incorregut per falsedat en la instància. 

 
9.- PUBLICITAT. 
 

Les presentes bases seran publicades en el tauler d’edictes municipal, així com la 
resta d’anuncis relacionats amb la convocatòria.  

Les presents bases estaran a disposició dels interessats en la pàgina web de L’Alcúdia 
(htp://www.lalcudia.com) 
 
10.- IMPUGNACIONS. 
 
La present convocatòria, les seues bases i quants actes administratius es deriven de les 
mateixes i de l’actuació dels tribunals podran ser impugnades pels interessats en els casos i 
en les formes establertes en la Llei 30/1992, de 26 de Novembre. 
 
La creació d’aquesta borsa anul·la les anteriors borses de policia que hi hagueren, quedant 
expressament anul·lada l’aprovada per Decret de data 10 de març de 2011. 
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ANNEX 
 
 
 
1.- Sistemes de selecció:  
  

1. Prova prèvia: Certificat metge. 
 

 Prèviament a l’inici de les proves, els aspirants aportaran, obligatòriament, un certificat 
mèdic oficial on conste expressament no patir cap malaltia o defecte físic que impedisca 
l’acompliment de les funcions  d’acord amb els barems establits en l’Ordre de 23 de 
novembre de 2005, de la conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la 
qual s’establixen els criteris mínims per a la selecció dels policies locals de la Comunitat 
Valenciana, en les proves físiques, les psicotècniques i el reconeixement mèdic (DOGV núm. 
5148, de 2 de desembre de 2005), i fer constar tindre una estatura mínima  d’1,65 metres 
per als homes i 1,60 metres per a les dones. 
 

2. Prova Psicotècnica. 
 

 Consistirà a superar els exercicis o proves psicotècniques aptitudinals i de personalitat 
d'acord amb el que disposa l'Orde de 23 de novembre del 2005.  
 
La qualificació d'aquest exercici serà la de "apte" o "no apte". 
 
3. Proves físiques. 
  
Consistiran en superar proves d'aptitud física que pose de manifest la capacitat per a 
l'exercici del lloc de treball, amb el contingut i marques mínimes següents:  
 
-   Trepa de corda: homes 4 metres, dones 3 metres. 
- Salt de llargària: homes 4 metres, dones 3’80 metres. 
- Salt d’altura: homes 1’10 metres, dones 1 metre. 
- Carrera velocitat de 60 metres: homes 10 segons, dones 12 segons. 
- Carrera resistència de 1.000 metres: homes 4 minuts, dones 4 minuts 10 segons.       
  
La Corporació declina tota responsabilitat que es derive dels accidents que pogueren produir-
se  com a conseqüència de la realització de les proves físiques. 

 
La qualificació d’este exercici serà de APTE o NO APTE, devent superar com a mínim 4 

d’elles. 
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4.Desenrotllament de temari.  
 

Consistent a desenrotllar per escrit durant un temps màxim de quaranta minuts, un tema 
que fixe el Tribunal sobre el temari que  s'inclou en l'orde d'1 de juny del 2001, de la 
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, de desenrotllament del Decret 88/2001, 
de 24 d'abril, del Govern Valencià, pel que s’estableixen les bases i criteris generals 
uniformes per a la selecció, promoció i mobilitat de les Policies locals de la Comunitat 
Valenciana. ("D.O.G.V." núm. 4.049 de 24-07-2001).  
 
 El tema seran llegit en sessió pública davant del Tribunal, que podrà formular les 
preguntes o aclariments que sobre els mateixos jutge oportunes, així com preguntes sobre 
actuacions policials de tipus pràctic. Es valorarà la claredat d'idees i el coneixement sobre els 
temes exposats. 
 
La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts, i per a superar l'exercici s'haurà 
d'obtindre un mínim de 5 punts. 
 
 Les puntuacions obtingudes pels aspirants en cadascun dels exercicis seran exposades 
al públic en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial. 

 
La qualificació final de l’oposició estarà determinada per la suma de les puntuacions 

obtingudes en cada exercici. 
 
 

L’Alcúdia, 9 de gener de 2015 
 L’ALCALDE 

Robert Martínez Correcher 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA per a fer constar que les aquestes Bases foren aprovades per resolució d’alcaldia de data de data 
20 de gener de 2015.  

 L’Alcúdia, 20 de gener de 2015. 
EL SECRETARI 
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ANUNCI 
 

 
 
 

L’Ajuntament de l’Alcúdia pretén la creació d’una borsa de treball d’Agents de la 

Policia Local. 

 

SOL·LICITUDS.-  Els interessats a cobrir els esmentats llocs de treball hauran de 

presentar la sol·licitud fins al   28 de gener de 2015, de 9 a 14 hores. 

 

INFORMACIÓ.- Les bases i resta d’informació seran facilitats en el Departament de 

Personal de l’Ajuntament, i estan a disposició en la pagina web www.lalcudia.com   . 

 

 

L’ Alcúdia, 20 de gener de 2015. 

 

L’ALCALDE 

 

Robert Martínez Correcher 
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En/Na___________________________________________ amb N.I.F.:______________ 

domiciliat/da a _______________________ al carrer________________________________ 

___________________________________________ núm._______pis______.  

telèfon ____________________. Correu electrònic: _________________________________  

 
 
EXPOSE:  
 

Coneixent i acceptant les bases de la convocatòria per a la creació d’una borsa de 
treball per a AGENTS DE LA POLICIA LOCAL, (aprovades per Decret de data 20/01/2015) 
declare reunir tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona. 
 

Els drets d’examen es podran abonar bé per transferència bancària en el compte obert 
a nom de l’Ajuntament en la Caja Rural de l’Alcúdia: 3096-0001-97-1143722328, bé 
mitjançant un gir postal o telegràfic, cas en el qual, s’hi adjuntarà el resguard que en 
justifique l’abonament. 

 
A la instància s’acompanyaran: 

- Fotocopia del D.N.I. 
 
- Justificant d’haver ingressat els drets d’examen fixats en CINQUANTA EUROS (50’ €), bé 
per transferència bancària en el compte obert a nom de l’Ajuntament en la Caja Rural de 
l’Alcúdia: 3096-0001-97-1143722328, bé mitjançant un gir postal o telegràfic, cas en el 
qual, s’hi adjuntarà el resguard que en justifique l’abonament. 
 
 
DEMANE: 
 
 

1. Siga admesa la meu instància. 
 
 
  L’Alcúdia, _____ de                              . 
 
     Signatura. 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA. 


